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รายงานคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงเหลือร้อยละ 2.4 จากที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-3.5 ถึงแม้จะ
มีมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกาลังซื้อบางส่วนอย่างต่อเนื่อง แต่ภาคการส่งออกไทยยังคงได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การค้าที่ยืดเยื้อและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว จึงส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกชะลอลงเช่นเดียวกัน
ดังนั้น ในส่วนของปี 2563 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวไม่มากอยู่ที่ร้อยละ 2.8-3 สาหรับการลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะเริ่มเดินหน้าได้ในปีนี้ จากหลายโครงการถูกเลื่อนมาจากปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการเซ็นสัญญาและเริ่มลงทุนแล้ว และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ที่จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
รวมถึงการลงทุนในโครงข่ายเทคโนโลยี 5G ที่น่าจะเดินหน้าได้หลังการประมูลเสร็จสิ้น
ถึงกระนั้น ในปี 2562 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยหันกลับมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
เพื่อให้การใช้เงินลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้กาหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ มแก่บริษัทและ
บริษัทย่อย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับระบบการบริหารต้นทุน รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ทุกด้าน มุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล มีระบบการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง
ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
ด้วยดีเสมอมา

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทเป็น Holding Company ได้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่ง
การดาเนินงานดังนี้
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
(CEN)
กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
(RWI) 70.00%

บมจ. เอื้อวิทยา
(UWC) 37.61%

บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
(WJC) 94.25%

บจก. เอ็นเนซอล
(ENS) 100.00%

บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
(PLE) 99.99%

บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
(EBM) 99.00%
บจก. ซันฟลาวเวอร์กรีน
(SFG) 20.83%

บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่
(PGE) 64.99%

UWC (Cambodia) Co., Ltd.
(UWCC) 70.00%

บจก.สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2
(SES2) 30.00%

บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
(UKB) 99.99%

Interglob Investment
Co., Ltd.
(ITG) 48.00%

บจก. พาโนว่า
(PCL) 30.00%

บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
(UAB) 99.99%
บจก. สตึก ไบโอแมส
(SBM) 99.99%
บจก. อัลตร้า เอเชีย
(UTA) 99.99%
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บมจ. ไดเมท (สยาม)
(DIMET) 24.98%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) (CEN) ดำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท โดยสำมำรถจำแนกเป็น 2 กลุ่มประเภทธุรกิจ อันได้แก่
กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง และ กลุ่มธุรกิจเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและธุรกิจพลังงำน โดยทั้ง 6 บริษัทย่อย มี
รำยละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท เอื้ อ วิท ยา จ ากั ด (มหาชน) (UWC) บริ ษั ท ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 37.61 มี ทุ น จดทะเบี ย น
1,907,119,713 บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,316,252,588 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 13,162,525,880 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำย เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย เสำโทรคมนำคม
และบริกำรชุบสังกะสี และบริษัทย่อยได้เพิ่มควำมแข็งแกร่งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงำนด้วยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนทดแทนในปี 2558
2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 มีทุนจดทะเบียน
318,182,593 บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 318,182,593 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 636,365,186 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำย (1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
กำรผลิตเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้นสำเร็จรูป (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ เช่น คำนสะพำน เสำเข็มขนำดใหญ่ และ (3) ลวดเชื่อมไฟฟ้ำ (Welding Wire) (4) ลวดอื่นๆ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมเชื่อมโลหะ
3. บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 มีทุนจดทะเบียน 484,000,000
บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 302,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 4,840,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน) และ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้ บริษัท โสสุโก้เซรำมิค จำกัด
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.25 มีทุนจดทะเบียน
และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 150,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
ประกอบธุรกิจงำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบและบริกำรขึ้นรูปโลหะมีโรงงำนตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยรับงำนโลหะ
ทั้งในและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอื่นๆ
5. บริ ษั ท ไปป์ ไลน์ เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง จ ากั ด (PLE) บริ ษั ทถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99 มีทุ น จดทะเบี ย น
150,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 144,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ขุดเจำะอุโมงค์ใต้ดิน และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอื่นทุกชนิด
6. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด (EBM) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00 มีทุนจดทะเบียน และทุน
จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
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โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจในด้ำนกำรลงทุนใน
บริษัทอื่น
ธุรกิจลวดเหล็ก
ธุรกิจผลิตเสำโครงเหล็ก
และธุรกิจออกแบบและ
จำหน่ำยโครงสร้ำงหลัก
ตำมแบบ
ธุรกิจกระแสไฟฟ้ำและ
พลังงำนควำมร้อน

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและ
ขุดเจำะอุโมงค์
ธุรกิจกำรเกษตร
รวม

ดาเนิน
การโดย
CEN
RWI
UWC
และ
WJC

% การ
ถือหุ้น

69.83
39.76

ปี
2562
0.18

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ปี
%
%
2560
10.54
(31.27) (1.22)

0.01

ปี
2561
344.38

681.69
664.23

32.35
31.52

1,105.24
1,511.93

33.81
46.25

944.54
988.59

37.03
38.76

758.96

36.01

306.81

9.39

617.01

24.19

1.57

0.07

0.36

0.01

0.04

0.00

0.91

0.04

0.06

-

31.64

1.24

%

94.25

ENS
และ
บริษัทย่อย
UWC
PLE

100.00

บริษัทย่อย
UWC

25.84

39.76
99.99

2,107.54 100.00 3,268.78 100.00 2,550.55 100.00

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจในด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) (UWC)
2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) (RWI)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (ENS)
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (WJC)
5. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PLE)
6. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด (EBM)
โดยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรจะเป็นผู้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรดำเนินธุรกิจและให้อิสระแก่
ผู้บริหำรของบริษัทย่อยในกำรบริหำรงำนแบบเบ็ดเสร็จ
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รายงานประจำ�ปี 2562

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC)
UWC ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ประกอบกิจกำรจำหน่ำยสินค้ำ อุปกรณ์ส่งกำลังต่ำงๆ และขยำยกิจกำรสร้ำงโรงงำนเพื่อ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย เสำโทรคมนำคม และบริกำรชุบสังกะสี และได้เพิ่ม
ควำมแข็งแกร่งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงำนด้วยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทนในปี 2558 กำรประกอบ
ธุรกิจของ UWC สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. ธุรกิจกำรผลิต
UWC ทำธุรกิจออกแบบและผลิตโครงสร้ำงเหล็ก ประกอบด้วย
1.1 เสำโครงเหล็ก
1.1.1 เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง (High Voltage Transmission Tower – TL) ขนำด 115 kV / 230 kV /
500 kV ด้วยควำมเชี่ยวชำญของบุคคลำกรด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบและผลิต มีกำรควบคุม
คุณภำพตำมมำตรฐำนขั้นสูง UWC จึงได้รับกำรรับรองจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)
1.1.2 เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย (Substation Steel Structure - ST) เป็นเสำโครงเหล็กชุบสังกะสี
ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำในสถำนีไฟฟ้ำย่อย เช่น Disconnecting Switches, Lighting Arrestors,
Capacitors และอื่นๆ โดยสถำนีไฟฟ้ำย่อยจะทำหน้ำที่รับกระแสไฟฟ้ำและแปลงแรงดันไฟฟ้ำ
ตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์และ 500 กิโลโวลต์เพื่อส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่ำน
สำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงและระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำก่อนที่จะจำหน่ำยไฟฟ้ำไปยังผู้บริโภค
1.1.3 เสำโทรคมนำคม (Telecommunication Tower - TC) ที่มีควำมสูงตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100
เมตร เพื่อติดตั้งในโครงข่ำยโทรคมนำคมของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อำทิ AIS, DTAC,
TruemoveH, CAT, TOT
1.2 โครงสร้ำงเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF)
เป็นโครงเหล็กที่ใช้ในกิจกำรต่ำงๆ และโครงเหล็กที่ใช้ในกิจกำรก่อสร้ำงทั่วไปทั้งที่มีกำรชุบสังกะสีและไม่
ชุบสังกะสี เช่น โครงหลังคำ ทำงเดิน รั้ว โครงสร้ำงอำคำรและโรงงำน รวมทั้งโครงเหล็กป้ำ ยโฆษณำ เป็น
ต้น
UWC มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร มีกำลังกำรผลิต
รวมประมำณ 24,000 ตันต่อปี
2. ธุรกิจกำรบริกำร
UWC ให้บริกำรชุบสังกะสีกับลูกค้ำทั่วไปที่ต้องกำรนำผลิตภัณฑ์โครงเหล็กเช่นตะแกรงท่อเหล็กรำงรับสำยไฟ
เป็นต้นมำชุบสังกะสีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคงทนต่อกำรเกิดสนิมทั้งนี้ UWC สำมำรถชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตำม
มำตรฐำนที่สำคัญได้แก่มำตรฐำนISO 1461 มำตรฐำนอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 มำตรฐำนอังกฤษBS 729
มำตรฐำนญี่ปุ่นJIS H 8641 และJIS H 9124 มำตรฐำนออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 และมำตรฐำนเยอรมันDIN
50976 เป็นต้น
3. ธุรกิจกำรขำย
UWC ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมจำกผู้ผลิตชั้นนำของโลกอันได้แก่ RENOLD จำกประเทศ
อังกฤษและ ARNOLD จำกประเทศเยอรมนี โดยมีสินค้ำหลักได้แก่อุปกรณ์ส่งกำลังประเภทโซ่เฟืองมอเตอร์และเกียร์ต่ำงๆ
เป็นต้น
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4. ธุรกิจพลังงำน
UWC ได้ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงำนทดแทน โดยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำชีวมวล จำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อยมีกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์
UWC มีบริษัทย่อยที่ทำด้ำนพลังงำนทดแทนได้แก่
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
ตั้งอยู่จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล มีกำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟ
กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 8 เมกะวัตต์
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
ตั้งอยู่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล มีกำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และมีสัญญำ
ขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 8 เมกะวัตต์
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด
ตั้งอยู่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล มีกำลังกำรผลิตติดตัง้ 7.5 เมกะวัตต์ และมีสัญญำ
ขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 6.5เมกะวัตต์
4. บริษัท พำรำไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด (PGE)
ตั้งอยู่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นธุรกิจแปรรูปพืชพลังงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกพืช
พลังงำน เช่น แก๊สชีวภำพ ปุ๋ย อำหำรสัตว์สำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ ปัจจุบันหยุด
ดำเนินกิจกำรแล้ว
5. บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด)
ประกอบธุรกิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน และโทรคมนำคม
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
UWC ตระหนักในเรื่องควำมเหมำะสมในคุณภำพและรำคำของผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์
และบริกำรที่ตรงต่อเวลำและกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคู่ค้ำUWC มีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่สำคัญดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน
ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจกำรขำย
UWC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้ำนคุณภำพผลิตภัณฑ์ และกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมี ประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจมำโดย
ตลอด UWC มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน โดยกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย กำรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภำพจำกผู้ผลิตที่น่ำเชื่อถือ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และ
มีกำรตรวจสอบรวมทั้งควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม และมำตรฐำน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ
ธุรกิจพลังงำน
บริษัทย่อยของ UWC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ในด้ำนวิศวกรรมพลังงำน เพื่อควบคุมและจัดกำรให้โรงไฟฟ้ำดำเนินกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
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2. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้
ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจกำรขำย
ธุรกิจกำรผลิตของ UWC มีลักษณะเป็นงำนโครงกำรและมีกำรทำสัญญำซื้อขำยก่อนเริ่มดำเนินงำน ระยะเวลำ
กำรดำเนินงำนของแต่ละโครงกำรเริม่ ตัง้ แต่ 6 เดือน จนถึง2 ปี และจะมีกำหนดระยะเวลำที่ตอ้ งส่งมอบงำนอย่ำงชัดเจน ดังนั้น
กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมกำหนดเวลำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิ จของ UWC และ UWC สำมำรถส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพได้ตรงกำหนดตำมแผนงำนลูกค้ำเสมอมำอันเป็นผลมำจำกกำรวำงแผนกำรทำงำนและกำรผลิตที่มีระบบ
รวมถึงกำรวำงแผนสำรองวัตถุดิบที่มีประสิทธิภำพ
3. ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ธุรกิจกำรผลิต
 เสำโครงเหล็ก กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศและในประเทศซึ่งรับงำน
จำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
 โครงสร้ำงเหล็กทั่วไป กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่มผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงทั่วไปและลูกค้ำรำยที่ต้องกำรรับ
บริกำรประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
ธุรกิจกำรบริกำร
กำรให้บริกำรรับชุบสังกะสีเป็นกำรบริกำรให้แก่ลูกค้ำทั่วไปที่ต้องกำรนำผลิตภัณฑ์มำชุบสังกะสีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
คงทนต่อกำรเกิดสนิม
ธุรกิจกำรขำย
กำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรมจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม
ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ
บริษัทย่อยของUWC จำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
4. นโยบายราคา
ธุรกิจกำรผลิต, ธุรกิจกำรบริกำร และธุรกิจกำรขำย
UWC มีนโยบำยกำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อ
ลดอัตรำกำรสูญเสียจำกกำรผลิตให้น้อยที่สุด ทำให้ UWC สำมำรถกำหนดรำคำขำยที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบัน
UWC มีนโยบำยกำรกำหนดรำคำผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่ำงจำกต้นทุน ซึ่งปัจจัยที่นำมำพิจำรณำในกำรกำหนดรำคำ
ประกอบด้วย รำคำวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิต ควำมยำกง่ำยในกำรผลิต ช่วงเวลำที่เสนอรำคำ
จำนวนและปริมำณงำน กำลังกำรผลิต พร้อมทั้งพิจำรณำประวัติลูกค้ำแต่ละรำยที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน
ธุรกิจพลังงำน
รำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมข้อกำหนดที่มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับหน่วยงำนรัฐ
5. การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
ธุรกิจกำรผลิต
UWC สำมำรถแบ่งช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยได้ 2 ช่องทำง เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่
1. กำรรับงำนโดยกำรเป็นผู้รับเหมำย่อย จำกผู้รับเหมำหลักที่ชนะกำรประมูลงำน โดยส่วนใหญ่เป็นงำนเสำ
ส่งไฟฟ้ำแรงสูง, เสำโทรคมนำคมและงำนโครงสร้ำงเหล็กทั่วไปในปีที่ผ่ำนมำ UWC ได้รับงำนโดยกำรเป็นผู้รับเหมำย่อยดังนี้
- เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงจำกกิจกำรร่วมค้ำ เอ็กซ์ดี -ฮำยเพค-เอสซีแอล-ทีเอ็นพี, TATA Projects Limited,
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหำชน) และKEC International Ltd.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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- งำนเสำโทรคมนำคมจำก บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด
2. กำรเข้ำร่วมประมูลโครงกำรโดยตรงเพื่อเป็นผู้รับจ้ำงเหมำหลักของโครงกำรโดยส่วนใหญ่เป็นงำนเสำโครง
เหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย
ธุรกิจกำรบริกำร
บริษัทให้บริกำรชุบสังกะสีกับลูกค้ำทั่วไป โดยมีลูกค้ำที่ใช้บริกำรสม่ำเสมอ ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัท อยู่ใน
อุตสำหกรรม ประเภทรับเหมำก่อสร้ำงทั่วไปและโยธำ อุตสำหกรรมผลิตเครื่องจักรกล อุตสำหกรรมเครื่องทำควำมเย็น และ
วิศวกรรมสร้ำงเครื่องจักร เป็นต้น
ธุรกิจกำรขำย
บริษัท นำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปิ้ง และอื่นๆ จำกต่ำงประเทศ
ภำยใต้แบรนด์ Renold เพื่อจำหน่ำยให้กับลูกค้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้แก่ อุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี
วัสดุก่อสร้ำง และผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป เป็นต้น
ธุรกิจพลังงำน
บริษัทย่อยของ UWC ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
อุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและสถำนีไฟฟ้ำย่อยเป็นไปตำมโครงกำรและแผนงำนพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำของกำร
ไฟฟ้ำ ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟ้ำ ส่วนภู มิภำค ซึ่งมีแผนที่อยู่ ระหว่ ำงกำรดำเนินกำรและแผนที่จ ะ
ดำเนินกำรในช่วงเวลำตำมแผนพัฒนำกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่งประกอบด้วย
โครงกำรต่ำงๆ ดังนี้ (ข้อมูลจำกสำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน)
- โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อสนองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น
- โครงกำรพัฒนำระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อเสริมควำมมั่นคงระบบไฟฟ้ำ
- โครงกำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพตำมอำยุกำรใช้งำน
- โครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำเพื่อรองรับกำรเชื่อมต่อโรงไฟฟ้ำ
- โครงกำรเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)
- โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำสมำร์ทกริด ของประเทศไทย
ควำมต้องกำรเสำส่ งไฟฟ้ำแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตรำกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDP 2015) พ.ศ. 2561- 2580 (PDP 2018)
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตเสำส่งไฟฟ้ำขนำดใหญ่ (ขนำด 500 กิโลโวลต์) อยู่เพียง 5 รำย กำรรับงำนเสำส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูงจะมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกน้อยสลับกันในจำนวนผู้ผลิตทั้ง 5 รำยนี้ โดย UWC มีส่วนแบ่งกำรตลำดใน ปี 2562
อยู่ที่ประมำณ 35 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ในธุรกิจนี้นั้น มีข้อจำกัดในเรื่องประสบกำรณ์และกำร
รับรองจำกหน่วยงำนรัฐดังนั้นผลกระทบจำกกำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ในธุรกิจนี้จะไม่รุนแรง
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคมขึ้นอยู่กับแผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและกำรให้บริกำรกำรสื่อสำรโทรคมนำคมของ
ประเทศ ในปี 2562 อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคมในประเทศมีกำรชะลอตัวลง แต่ยังคงมีกำรขยำยโครงข่ำยอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนำคตอย่ำงไรก็ตำม แผนกำร
ลงทุนเพื่อขยำยโครงข่ำยโทรคมนำคมในระดับภูมิภำคอำเซียนมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง จึงไม่เป็นอุปสรรค ในกำรขยำย
ตลำดสำหรับอุตสำหกรรมนี้ของ UWC ถึงแม้ว่ำควำมต้องกำรภำยในประเทศจะชะลอตัวลงก็ตำม

10

รายงานประจำ�ปี 2562

อุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กทั่วไป
ควำมต้องกำรโครงสร้ำงเหล็กทั่วไปขึ้นอยู่กับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ซึ่งในปี 2562 อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงมีกำร
เติบโตอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนโดยกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงกำรต่อ
เนื่องมำจำกปีก่อนถึงแม้ว่ำกำรก่อสร้ำงโดยทั่วไปจะเติบโตอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป แต่ตลำดซ่อมแซมที่อยู่อำศัยเป็นตลำดขนำด
ใหญ่และมีศักยภำพด้วยจำนวนที่อยู่อำศัยทั่วประเทศมีจำนวนกว่ำ 26.7 ล้ำนหลังและจำกข้อมูลของสำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมพบว่ำในแต่ละปีผู้บริโภคจะมีกำรใช้จ่ำยในตลำดซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อำศัยประมำณ 3 แสนล้ำน
บำท
ในกำรดำเนินงำนโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปแบบ ขนำด
ควำมสูง คุณสมบัติ ขนำด และรูปแบบที่เหมำะสมกับโครงกำรก่อสร้ำงแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ
การบริการชุบสังกะสี
แนวโน้ มของผลิต ภัณฑ์ เหล็ก ที่มีข้ อก ำหนดให้ต้ องมีกำรชุ บสังกะสีเ พื่อป้ องกัน กำรผุก ร่อ นมีเ พิ่ม ขึ้น ตลอดเวลำ
เนื่องจำกสภำวะแวดล้อมปัจจุบันมีสภำพอำกำศเป็นมลพิษและฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงดังนั้นเหล็กโครงสร้ำงที่ต้องใช้ในงำน
ภำยนอกอำคำรจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีวิธีกำรในกำรป้องกันสนิมเพื่อควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงเหล็กดังกล่ำวซึ่งวิธีกำรที่
ประหยัดและได้ผลคุ้มค่ำในกำรป้องกันสนิมคือกำรชุบ Hot-Dip Galvanized จึงส่งผลให้มีผู้นิยมใช้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และ
คำดว่ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนำนในอนำคต
การจาหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
สินค้ำอุตสำหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปิ้ง และมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงำน
อุตสำหกรรมทั่วไป ทุกกลุ่มอุตสำหกรรม ควำมต้องกำรใช้สินค้ำเพื่อกำรซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรมีเป็น
ประจำและต่อเนื่อง นอกจำกนั้นควำมไว้วำงใจในคุณภำพของสินค้ำภำยใต้แบรนด์ Renold ตลอดระยะเวลำกว่ำ เกือบ 100
ปี รวมถึงกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ จึ งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้ำของบริษัทยังคงได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกลูกค้ำเสมอมำ ถึงแม้จะมีคู่แข่งหลำกหลำย แต่สินค้ำของบริษัทภำยใต้แบรนด์ RENOLD และ ARNOLD ยังอยู่ใน
ควำมต้องกำรของลูกค้ำเสมอมำ
ธุรกิจพลังงาน
ภำวะและแนวโน้มของธุรกิจพลังงำน จะเป็นไปตำมแผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ พ.ศ. 2561-2580
(PDP2018) และแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก (AEDP) ซึ่งสรุปได้ดังนี้
กาลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ ช่วงปี 2561- 2580
โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน
โรงไฟฟ้ำพลังน้ำแบบสูบกลับของ กฟผ.
โรงไฟฟ้ำโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม (กฟผ./IPP)
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน/ลิกไนต์ (กฟผ./IPP)
ซื้อไฟต่ำงประเทศ
โรงไฟฟ้ำใหม่/ทดแทน
แผนอนุรักษ์พลังงำน
รวม

หน่วย เมกะวัตต์
20,766
500
2,112
13,156
1,740
5,857
8,300
4,000
56,431
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โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตำมแผน AEDP
ตำมนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ
VSPP ที่มีภำระผูกพัน
SPP ที่มีภำระผูกพัน
SPP Hybrid Firm
โครงกำร กฟผ. ที่ ครม. อนุมัติ
รวม
โรงไฟฟ้าตามแผน AEDP
พลังงำนแสงอำทิตย์ (On-grid)
ชีวมวล
ก๊ำซชีวภำพ (น้ำเสีย/ของเสีย)
แสงอำทิตย์แบบทุ่นลอย
พลังงำนลม
ขยะอุตสำหกรรม
อื่น ๆ (ขยะชุมชน, พลังน้ำขนำดเล็ก/ขนำดใหญ่)
รวม
โรงไฟฟ้าตามนโยบาย
ขยะชุมชน
ชีวมวลประชำรัฐ 3 จังหวัดชำยแดนใต้
รวม

18,176
520
528
1,150
300
92
20,766
กาลังการผลิตตามสัญญา
PDP 2015
PDP 2018
6,000
10,000
5,570
3,376
600
546
2,725
3,002
1,485
50
44
4,462
19,684
18,176
กาลังผลิตตามสัญญา
400
120
520

ธุรกิจพลังงำนของบริษัท คือ โรงไฟฟ้ำชีวมวล ซึ่งตำมแผน PDP 2018 โรงไฟฟ้ำชีวมวลตำมแผน AEDP นั้น กำลัง
กำรผลิตตำมสัญญำ ลดลงจำก 5,570 เมกะวัตต์ ในแผน PDP 2015 เหลือ 3,376 เมกะวัตต์ ในแผน PDP 2018 บริษัทใน
ฐำนะผู้ประกอบกำรโรงไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็กมำก จึงต้องศึกษำและหำแนวทำงเพื่อปรับปรุงและพัฒนำธุรกิจให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนำพลังงำนที่เปลี่ยนไป
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
ธุรกิจกำรผลิต
กำรผลิ ต เสำส่ งไฟฟ้ ำ แรงสู ง, สถำนี ไ ฟฟ้ ำ ย่ อ ย และเสำโทรคมนำคม มี วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ำคั ญ คื อ เหล็ ก และสั งกะสี
มีรำยละเอียดดังนี้
(1) เหล็กฉำกขำเท่ำกัน ชั้นคุณภำพ SS400 ขนำดตั้งแต่ L40x40x3 ถึง L200x200x20
(2) เหล็กฉำกขำเท่ำกัน ชั้นคุณภำพ SS540 ขนำดตั้งแต่ L75x75x6ถึง L250x250x35
(3) สังกะสี ควำมบริสุทธิ์ 99.99%
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รายงานประจำ�ปี 2562

ด้วยข้อกำหนดของสินค้ำและมำตรฐำนสินค้ำ UWC จึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศทั้งหมดโดยมีนโยบำยกำรสั่งซื้อ
วัตถุดิบล่วงหน้ำบำงส่วนเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมำณที่เพียงพอ และบริหำรจัดกำรต้นทุนเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับกำรประมำณกำร
เพื่อเสนอรำคำแก่ลูกค้ำในช่วงที่รำคำวัตถุดิบมีกำรผันผวน นอกจำกนั้น UWC มีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้จัดจำหน่ำยวัตถุดิบที่มี ควำมน่ำเชื่อถือทั้งในด้ำนคุณภำพของ
วัตถุดิบ และกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ เป็นผลให้ UWC ไม่มีอุปสรรคปัญหำในกำรส่งมอบสินค้ำล่ำช้ำ
สำหรับรำคำวัตถุดิบนั้นจะผันผวนไปตำมภำวะตลำดโลก โดยในปี 2562 รำคำเหล็กและสังกะสี มีควำมผันผวนโดยมี
กำรปรับตัวขึ้นและลงตลอดทั้งปี
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ถึ ง แม้ ว่ ำ รำคำวั ต ถุ ดิ บ ในปี 2562 จะมี ค วำมผั น ผวน หำกจำกกำรวำงแผนกำรซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ประสิทธิภำพ ทำให้ UWC สำมำรถคงต้นทุนกำรซื้อวัตถุดิบให้ใกล้เคียงกับกำรประมำณรำคำวัตถุดิบในกำรเสนอรำคำแก่ลูกค้ำ
ปัจจุบัน UWC มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจำกผู้ จัดจำหน่ำยจำนวนไม่น้อยกว่ำ 4รำย และสำมำรถจัดหำ
ปริมำณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตำมควำมต้องกำรและรำคำซื้อที่เหมำะสมโดยใช้กำรเปรียบเทียบรำคำ ในปีที่ผ่ำนมำ
ช่วงต้นปี
สำหรับวัตถุดิบประเภทสังกะสีก้อน (Zinc Ingot) ในปีที่ผ่ำนมำ UWC สั่งซื้อจำก กลุ่มบริษัทแสงเจริญ และบริษัท
โรงชุบสังกะสี นำเจริญ จำกัด
กำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพถือว่ำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรประกอบธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง และ
ถือเป็นปัจจัยสำคัญในกำรแข่งขัน ซึ่งกำรที่ UWC สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไว้ได้ เนื่องจำก UWC มีสินค้ำคง
คลังมำกเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้สำมำรถจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำที่ต้องกำร UWC มีนโยบำยควบคุมระดับสินค้ำคง
คลังให้เหมำะสมและเพียงพอสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที
ธุรกิจกำรขำย
เนื่องจำกสินค้ำอุตสำหกรรมเกือบทั้งหมดที่จำหน่ำยเป็นสินค้ำนำเข้ำจำกประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน กำร
บริหำรสินค้ำคงคลังจึงมีควำมสำคัญ เพื่อที่จะสำมำรถประมำณควำมต้องกำรของตลำดได้และจัดหำระดับสินค้ำคงคลังที่
เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ โดยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลสถิติกำรสั่งซื้อย้อนหลัง ทั้งนี้ UWC ได้แบ่งประเภทกำร
บริหำรสินค้ำคงคลังได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
(1) สินค้ำหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่ตลำดมีควำมต้องกำรสูง และผู้ซื้อต้องกำรใช้สินค้ำ
ทันทีหลังจำกสั่งซื้อสินค้ำ กำรสำรองสินค้ำคงคลังสำรองต้องมีปริมำณมำกเพียงพอและพร้อ มส่งตลอดเวลำ ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์โซ่ และข้อต่อโซ่ เป็นต้น
(2) สินค้ำปกติ หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อไม่บ่อยครั้ง เป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง และผู้ซื้อสำมำรถรอสินค้ำได้ สินค้ำประเภทนี้
ไม่จำเป็นต้องสำรองสินค้ำคงคลังเป็นจำนวนมำก ประกอบด้วย เฟือง และ COUPLING เป็นต้น
ธุรกิจพลังงำน
วัตถุดิบที่สำคัญของธุรกิจโรงไฟฟ้ำ คือ เชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท มีกำรใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสำน ทั้งไม้
สับแกลบ และเปลือกไม้ โดยมีไม้สับเป็นเชื้อเพลิงหลัก
ไม้สับ หมำยถึง กำรนำไม้เบญจพรรณ ที่เหลือจำกกำรตัดแต่งต้นไม้ใหญ่จำกสวนไร่นำ หรือสวนผลไม้ มำผ่ำน
กระบวนกำรสับย่อยให้กลำยเป็นชิ้นเล็กนำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทน
ปัจจุบันบริษัทย่อยซื้อไม้สับจำกผู้ขำยในพื้นที่ โดยมีกำรคัดเลือกผู้ขำยจำกคุณภำพของเชื้อเพลิงในรูปของควำมชื้น
ของเชื้อเพลิง ซึ่งมีอยู่มำกกว่ำ 20 รำย
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งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ธุรกิจผลิตเสำโครงเหล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท มีงำนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรและคำดว่ำจะส่งมอบงำนทั้งหมดในปี
2563 มีดังนี้
ชื่อโครงกำร
เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง (TL)
เสำโทรคมนำคม (TC)
โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย (ST)
โครงเหล็กทั่วไป (GF,BF)
รวม

ปริมำณงำน(ตัน)
1,355
4
245
22
1,626

มูลค่ำงำนที่ยังไม่ส่งมอบ(ล้ำนบำท)
58.549
0.116
11.375
0.249
70.289

ธุรกิจพลังงำน
- ไม่ม-ี
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI)
RWI ดำเนินธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตะแกรงเหล็ก และลวดอื่นๆ โดยมี
กำลังกำรผลิตรวมในปี 2562 ที่ 72,000 ตันต่อปี ซึ่งสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เลขที่
มอก. 95-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยนำไปใช้ในกำรผลิตเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้นสำเร็จรูป และไม้หมอน
คอนกรีตสำหรับรำงรถไฟ
2. ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PCStrand” “PCS”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกกำรนำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมำตีเกลียว
เข้ำด้วยกันทำให้สำมำรถรับแรงดึงได้มำกขึ้น และนำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ อำทิ คำนสะพำน ทำงยกระดับ เสำเข็ม
ขนำดใหญ่ พื้นสำหรับอำคำรขนำดใหญ่และไซโล เป็นต้น
3. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในอุตสำหกรรมที่นอน อุตสำหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสำหกรรมตะแกรงสำน และอุตสำหกรรมสปริง
4. ลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.87.0 มิ ล ลิเ มตร ได้ รั บ เครื่ อ งหมำยมำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุต สำหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และ มอก. 747-2531 เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ำ ฯลฯ
5. ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.8-7.0 มิลลิเมตร ได้รับ
เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงถนน อำคำร ผนัง
สำเร็จรูป ฯลฯ

14

รายงานประจำ�ปี 2562

การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
1. เนื่องจำก RWI มีกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำหลำยชนิด โดยสินค้ำแต่ละชนิดในกลุ่มเป้ำหมำยก็มีพฤติกรรม
กำรซื้อหรือให้ควำมสำคัญในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกันออกไป ทำง RWI จะมีกลยุทธ์เข้ำถึงลูกค้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น กลุ่มผู้รับเหมำ ให้ควำมสนใจเรื่องรำคำที่มีกำรกำหนด
ระยะเวลำกันไว้เป็นลำดับแรก ในขณะที่ลูกค้ำกลุ่มยำนยนต์ให้ควำมสนใจทำงด้ำนคุณภำพก่อน
2. รักษำฐำนลูกค้ำเดิม โดยยอดขำยแต่ละปีที่มำจำกลูกค้ำเดิมมีไม่น้อยกว่ำ 70%
3. RWI มุ่งเน้นผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และให้ควำมสนใจลูกค้ำทั้งหมดที่มีกำรติดต่อกัน เช่น
ให้บริกำรด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดต่ำงๆ ตลอดจนกำรสอบถำมปัญหำกำรใช้ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อนำมำปรับปรุงกำรทำงำนให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจในคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำรของ RWI มำกยิ่งขึ้น
4. กำรดำเนินงำนของ RWI ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 จำกบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จำกัด และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสำหกรรม จึงให้ควำมมั่นใจด้ำนคุณภำพได้เป็นอย่ำงดี
5. สัดส่วนกำรขำยลูกค้ำของ RWI 60% เป็นลูกค้ำที่อยู่ตำมภำคต่ำงๆ ของประเทศ จะมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำทั่วประเทศ เช่น กำรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของช่องทำงจำหน่ำยทั่วประเทศที่มีอยู่
6. RWI มีนโยบำยขยำยสำยผลิตภัณฑ์สินค้ำใหม่ให้มีสัดส่วนมำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินกิจกำร
อีกทั้งยังสำมำรถบริกำรลูกค้ำโดยลูกค้ำสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำหลำยประเภทจำกทำง RWI และทำง RWI ก็สำมำรถขยำยตลำด
โดยอำศัยช่องทำงตลำดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยำกรหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
7. RWI เน้นกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน
และกำรทำงำน และบริษัทย่อยมีกำรพัฒนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อนำมำบริหำรจัดกำรด้ำน
กระบวนกำรผลิต เพื่อลดกำรสูญเสีย พร้อมทั้งใช้ระบบบริหำรคุณภำพเพี่อผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนั้นยังเน้นเรื่องกำรบริหำรจัดกำร Inventory เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดกับ RWI
 ประเภทลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
RWI จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ซึ่งสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมกลุ่มสินค้ำได้ดังนี้
กลุ่มสินค้ำ ลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง กลุ่มลูกค้ำ
ประกอบด้วย
1. ลูกค้ำภำยในประเทศ
1.1 ภำคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 95 ของยอดขำยลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบด้วย
 โรงงำนผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่ำงๆ เช่น โรงงำนหล่อเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้น คำนสะพำน ผนังสำเร็จรูป
เป็นต้น
 กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง และประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร เช่น ผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสูง ก่อสร้ำง
ทำงด่วน รถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ
1.2 หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง ศูนย์ซ่อม สร้ำงสะพำน
ฯ คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5 ของยอดขำยลวดเหล็กแรงดึงสูง
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2. ลูกค้ำต่ำงประเทศ
2.1 จำหน่ำยตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศนั้น เป็นผู้ใช้ที่นำลวดเหล็กไปใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เช่นโรงงำนผลิตเสำเข็ม แผ่นพื้น เสำไฟฟ้ำคอนกรีต
2.2 จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยประเทศนั้นๆ
กลุ่มสินค้ำลวดสปริง กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย
1. อุตสำหกรรมที่นอน
2. อุตสำหกรรมยำนยนต์
 กลุ่มโช๊คอัพ
 กลุ่มข้อโซ่
 กลุ่มซีล่ ้อรถ
 กลุ่มเบำะรถยนต์
 สปริงในยำนยนต์ทั่วไป
3. อุตสำหกรรมตะแกรงสำน
4. อุตสำหกรรมสปริงต่ำงๆ
กลุ่มสินค้ำลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ (ลวดปลอก) กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย
1. กลุ่มผูผ้ ลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำเร็จรูป ผูผ้ ลิตเสำเข็มหรือเสำไฟฟ้ำ
2. กลุ่มผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง
3. กลุ่มผลิตผนังสำเร็จรูป
4. ผู้รับเหมำสร้ำงทำง
5. หน่วยงำนรำชกำร
6. ผู้แทนจำหน่ำย หรือร้ำนค้ำวัสดุกอ่ สร้ำง
กลุ่มสินค้ำตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย
1. กลุ่มผูผ้ ลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำเร็จรูป ผูผ้ ลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป
2. กลุ่มผูร้ ับเหมำก่อสร้ำง และประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ
3. กลุ่มผลิตผนังสำเร็จรูป เช่น พฤกษำ ฯ
4. ผู้รับเหมำสร้ำงทำง
5. หน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมทำงหลวง, ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำน, กรมโยธำธิกำร
กรมชลประทำน กำรเคหะแห่งชำติ เป็นต้น ซึ่งประมูลตรงนำไปใช้ในหน่วยงำนต่ำงๆ
6. ผู้แทนจำหน่ำย หรือ ร้ำนค้ำวัสดุกอ่ สร้ำง
ทั้งนี้ RWI ให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำที่ทำธุรกิจติดต่อกันมำเป็นเวลำนำน และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมำโดยตลอด
ส่วนลูกค้ำใหม่บริษัทย่อยจะเน้นกลุ่มเป้ำหมำยไปยังลูกค้ำที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและมีศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
 นโยบายราคา
RWI มีนโยบำยกำรตั้งรำคำ โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อย่ำงไรก็ตำม ในกำรกำหนดรำคำขั้น
สุดท้ำยจะคำนึงถึงควำมต้องกำรในกำรบริโภคและสภำวะกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมในแต่ละช่วง เนื่องจำกอุตสำหกรรม
เหล็กเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมผันผวนตำมวัฎจักรธุรกิจเป็นหลัก
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 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
1. รักษำช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริษัทย่อย โดยรักษำฐำนลูกค้ำที่มีกำรซื้อลวดจำก RWI ในปี 2562 และในปี
2563 ยอดกำรใช้ลวดจะต้องไม่น้อยกว่ำเดิม
2. เพิ่มกำรขำยสำหรับลูกค้ำโครงกำรที่จะมีในอนำคต
3. จำหน่ำยลวดผ่ำนตัวแทน
4. เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยในต่ำงประเทศให้มำกขึ้น
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง
ภำพรวมแนวโน้ มกำรก่ อสร้ำ งในอนำคตมีทิ ศทำงที่ ดี โครงกำรก่ อสร้ ำงพื้น ฐำนของภำครั ฐที่ ออกมำส่งผลต่ อ
อุตสำหกรรมของกำรก่อสร้ำงในทำงดี แต่จำกภำวะเศรษฐกิจโลกและภำวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นมำก ส่งผลให้ปี
2562 ตลำดรวมมีกำรชะลอตัว ปัจจุบันมีผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสู งในประเทศมีทั้งหมด 15 รำย โดย RWI มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดร้อยละ 10 จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของตลำดรวม
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดาเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสูต่ ลาด
เนื่องจำกเดิมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมำกและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตที่ซับซ้อน
ถึงแม้ว่ำปัจจุบันเครื่องจักรมีรำคำถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในกำรผลิตง่ำยขึ้น กำรลงทุนในกำรซื้อเครื่องจักรง่ำยขึ้น แต่
สินค้ำชนิดนี้เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน จึงทำให้กำรเข้ำตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ทำได้
ยำก
 อานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำ PCW&PCS มีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศทำให้กำร
เจรจำต่อรองในกำรซื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้ เพรำะคุณภำพ
วัตถุดิบมีผลต่อสินค้ำสำเร็จรูปที่ผลิตออกมำและยังมีผลต่อต้นทุนกำรผลิตด้วย
 อานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
จำกภำวกำรณ์ก่อสร้ำงภำคเอกชนที่มีกำรชะลอตัว ในปี 2562 ทำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงลดลง
ควำมต้องกำรลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อรำคำสินค้ำ ทำให้ผู้ซื้อสินค้ำมีอำนำจต่อรองสูง
 สินค้าทดแทน
จำกกำรที่สินค้ำ PCW & PCS เป็นสินค้ำเฉพำะในกำรนำไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อำทิ เสำเข็มคอนกรีต
เสำไฟฟ้ำ แผนพื้นสำเร็จรูป โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่เช่น ทำงรถไฟฟ้ำ ทำงด่วน อำคำรสูง ซึ่งในกำรผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตดังกล่ำว มีกำรกำหนดระบุให้ใช้สินค้ำ PCW & PCS เป็นวัตถุดิบหลัก ทำให้สินค้ำอื่นที่จะมำทดแทนไม่สำมำรถใช้
แทนได้
 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจำกภำวะก่อสร้ำงในประเทศปี 2562 โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้
ประกอบกับค่ำเงินที่เงินบำทแข็งตัวมำก ทำให้ควำมสำมำรถในกำรส่งออกสินค้ำลวดเหล็ก PCW & PCS ลดน้อยลง อีกทั้ง
กำลังผลิตของโรงงำนลวดเหล็ก PCW & PCS หลำยแห่งมีกำลังผลิตที่มำกกว่ำควำมต้องกำร ส่งผลให้กำรแข่งขันของผู้ผลิต
สินค้ำจำกในประเทศด้ำนรำคำรุนแรงมำกประกอบกับมีกำรนำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เช่น จำกประเทศจีนซึ่งมีกำรผลิตลวด
PCW & PCS ด้วย ทำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงขึ้น แต่เนื่องจำกสินค้ำ PCW & PCS เป็นสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย
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คุณภำพต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน ทำให้สินค้ำที่จะนำเข้ำต้องกำรกำรทดสอบและขออนุญำตนำเข้ำมำในประเทศ ในขณะที่
สินค้ำที่ผลิตในประเทศได้มำตรฐำน มอก. อยู่แล้ว สำมำรถผลิตและจำหน่ำยได้ทันที อีกทั้งในกรณีสินค้ำมีปัญหำลวด PCW &
PCS ที่ผลิตในประเทศสำมำรถแก้ปัญหำได้รวดเร็วกว่ำ มีสินค้ำเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ได้ทันทีจึงทำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงในกลุ่ ม
ผู้ผลิตในประเทศมำกกว่ำ
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริงเป็นลวดที่นำไปใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ที่นอน สปริงต่ำงๆ จำกที่ผ่ำนมำปริมำณกำรผลิต ยำนยนต์
มีอัตรำกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทำงที่ดีในอนำคต แต่สถำนกำรณ์ในปี 2562 กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์มีกำรผลิตที่
ลดลง โดยกำรผลิตลดจำกปี 2561 ในอัตรำ 8% แต่สำหรับกลุ่มที่นอน จำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐกับจีน ส่งผลให้ กลุ่ม
ผู้ผลิตที่นอนจำกจีน ที่มีกำรส่งที่นอนไป อเมริกำ ยุโรป มีกำรย้ำยกำรผลิตจำกจีนเข้ำมำตั้งโรงงำนในประเทศไทย ทำให้
ปริมำณกำรใช้ลวดในปี 2563 จะมีปริมำณมำกขึ้น
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดาเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
เนื่องจำกธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรมำกและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัย
และที่สำคัญสินค้ำนี้เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและกำรทำงำนที่ต้องกำรควำมแน่นอน อำทิ ยำนยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
กำรใช้ควำมรู้ด้ำนสินค้ำแก่ผู้ใช้ ควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน ดังนั้น ถ้ำใช้สินค้ำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ยังไม่มีควำมชำนำญ
หรือประสบกำรณ์กำรผลิต กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่ให้ควำมสนใจ เพรำะกลุ่มผู้ใช้มีปัจจัยด้ำนรำคำรองลงมำจำกคุณภำพ แต่กำรลดรำคำ
ลงส ำหรั บ ผู้ ป ระกอบกำรรำยใหม่ ใ ช่ จ ะส ำเร็ จ ตลอดถ้ ำ ผู้ ป ระกอบกำรรำยเดิ ม เสนอรำคำใกล้ เ คี ย งกั น กำรเข้ ำ มำของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่จึงทำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม ทั้งนี้สิ่งสำคัญในกำรทำธุรกิจนี้คือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้ควำมใกล้ชิดกับ
ลูกค้ำ มีกำรแนะนำและบริกำรหลังกำรขำยที่ดี ให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันไปด้วยเป็นสิ่งสำคัญมำกกว่ำ
 อานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำ HDW มีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศ มี
มำตรฐำนของวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่ชัดเจน ทำให้กำรเจรจำต่อรองในกำรซื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือก
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้
 อานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
กลุ่มผู้ใช้สินค้ำ HDW ส่วนใหญ่คำนึงถึงเรื่องคุณภำพสินค้ำที่ผลิตออกมำและกำรส่งมอบเป็นสำคัญ ดังนั้น
ถ้ำผลิตลวด HDW ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรส่งมอบตรงเวลำ อำนำจกำรต่อรองของลูกค้ำ
จึงมีไม่มำก ถึงแม้จะมีวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศที่สำมำรถเข้ำมำจำหน่ำยได้แต่ผู้ซื้อก็มีควำมไม่สะดวกในด้ำนกำรเก็บวัตถุดิบไว้
มำก กำรส่งมอบที่ไม่เป็นไปตำมกำหนดหรือสินค้ำมีปัญหำรอกำรส่งมอบสินค้ำชดเชย รวมถึงควำมผันผวนของค่ำเงินทำให้
ผู้ใช้สินค้ำมีควำมต้องกำรสินค้ำภำยในประเทศมำกกว่ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศในคุณภำพเดียวกัน แม้รำคำจะสูงกว่ำเล็กน้อย
 สินค้าทดแทน
ในกำรผลิตสินค้ำของลูกค้ำ ทำงกลุ่มลูกค้ำมีกำรกำหนดมำตรฐำนในกำรซื้อลวด HDW เช่น ในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ กำรซื้อลวด HDW ในกำรผลิตสปริง จะกำหนดว่ำ Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเป็นอย่ำงไร และแหล่งในกำรหำวัตถุดิบ
ได้จำกแหล่งไหน จึงเป็นกำรเฉพำะเจำะจง ทำให้ลวดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่สำมำรถนำมำใช้ทดแทนกันได้
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คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
จำกภำวะที่อุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ขยำยตัวอย่ำงมำกและประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบ
ยำนยนต์มำกทำให้อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ขยำยตัวตำมและต่อเนื่อง อุปสรรคที่สำคัญของธุรกิจนี้ คือลูกค้ำกลุ่มนี้จะ
พิจำรณำคุณภำพที่คงที่ กำรผลิตที่ทันสมัยและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรซื้อ ทำให้
คู่แข่งแต่ละรำยต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่คู่แข่งรำยอื่นพัฒนำขึ้นใหม่ตลอดโดยเฉพำะคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ ซึ่งบำงประเทศมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกว่ำบริษัทย่อย ทำให้คู่แข่งที่อยู่ในอุตสำหกรรมนี้รำยใดพัฒนำกำรผลิตที่ช้ำจะส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจ
แต่ถ้ำสำมำรถพัฒนำสินค้ำได้ต่อเนื่องคู่แข่งในอุตสำหกรรมนี้ก็มีน้อยมำกและสำมำรถกำหนดตลำดได้
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่า ( ลวดปลอก )และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อม ติดเสริมคอนกรีต (Wire
Mesh)
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดาเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
กำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำดำเนินธุรกิจได้ไม่ยำกในเรื่องกำรผลิตเพรำะธุรกิจนี้เป็น
ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มำกและเทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตไม่ซับซ้อน เครื่องจักรสำมำรถใช้ที่ผลิตในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำที่มีกับคู่ค้ำ และปริมำณลูกค้ำที่มีอยู่ทั่วประเทศ ปริมำณกำรใช้ต่อ
รำยอำจจะไม่มำกแต่จำนวนลูกค้ำมีมำก ดังนั้นปัญหำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่คือต้องสำมำรถกระจำยสินค้ำได้มำกและเร็ว
ที่สุด เนื่องจำก RWI มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลลูกค้ำอยู่ทั่วประเทศจึงสำมำรถกระจำยสินค้ำได้ทั่วประเทศและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีและ
ยำวนำนกับลูกค้ำ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่สูงของผู้ประกอบกำรรำยใหม่
 อานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำมีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศ ทำให้กำรเจรจำต่อรองใน
กำรชื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้ อีกทั้งรำคำของผู้ขำยวัตถุดิบในกำร
ผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่ว่ำจะเป็นรำยเล็กหรือรำยใหญ่ รำคำมีควำมแตกต่ำงกันน้อยเพรำะวัตถุดิบมีคุณภำพ
ไม่แตกต่ำงกัน
 อานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
จำกภำวกำรณ์ก่อสร้ำงที่มีกำรชะลอตัวในภำคเอกชน ในปี 2562 ทำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ลดลง ควำมต้องกำรลวดเหล็กน้อยลง อีกทั้งสินค้ำดังกล่ำวมีผู้ผ ลิตอยู่มำกส่งผลต่อรำคำสินค้ำ ทำให้ผู้ซื้อสินค้ำมีอำนำจ
ต่อรองสูง โดยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอำนำจต่อรองของลูกค้ำมีมำกและจะน้อยลงตำมระยะทำงที่ห่ำง
ออกไป เนื่องจำกควำมไม่สะดวกในกำรขนส่งกระจำยสินค้ำและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่มีน้อย
 สินค้าทดแทน
สินค้ำลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นสินค้ำที่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม กำรนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต
มีมำตรกำรกำหนดไว้ อำทิ เสำเข็มคอนกรีต เสำไฟฟ้ำ กำรก่อสร้ำงถนน อำคำร ซึ่งในกำรงำนดังกล่ำว มีกำรกำหนดระบุให้ใช้
วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นส่วนประกอบและกำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ด้วย ดังนั้นทำให้สินค้ำอื่นที่จะมำทดแทน
สำมำรถใช้แทนได้ เช่น เหล็กเส้น แต่มีควำมไม่สะดวกในกำรใช้งำนและในกำรก่อสร้ำงต้องกำรควำมรวดเร็ว สะดวก ทำให้ไม่
นิยมใช้สินค้ำทดแทน
 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจำกภำวะก่อสร้ำงปี 2562 มีกำรชะลอตัวและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐล่ำช้ำกว่ำแผน
กำลังผลิตมีมำกกว่ำควำมต้องกำร ส่งผลให้กำรแข่งขันของผู้ผลิตสินค้ำจำกในประเทศด้ำนรำคำรุนแรงกำรขยำยตลำดทำได้
ยำกเพรำะผู้ผลิตแต่ละรำยพยำยำมรักษำลูกค้ำของตัวเอง
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
RWI มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้ำ ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2562 มีกำลังกำรผลิตรวม
72,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ ในปี 2562 RWI ใช้กำลังกำรผลิตจริงเฉลี่ยประมำณร้อยละ 70 ของกำลังกำรผลิตรวมต่อปี โดยจะดำเนินกำรผลิต
อย่ำงต่อเนื่องประมำณ 20 ชั่วโมงต่อวัน
และในปี 2563 RWI มีกำลังกำรผลิตเป็น 72,000 ตันต่อปี คำดว่ำจะใช้กำลังกำรผลิตประมำณร้อยละ 60 ของกำลังกำร
ผลิตทั้งหมด
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8, 9, 11และ 13 มิลลิเมตร เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิตลวดอื่นๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในกำรผลิตลวดเชื่อมเปลือย
ใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมีก๊ำซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สำหรับผลิตลวดเหล็กกล้ำ
คำร์บอนต่ำ (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มี วัสดุอื่นทดแทน เนื่องจำกเทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำประเภทลวดเหล็กชนิดต่ำงๆ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เหมือนกับสินค้ำประเภทอื่นๆ
ในปี 2562 วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตมีกำรจัดหำมำจำกต่ำงประเทศและภำยในประเทศโดยมีผู้จำหน่ำยประมำณ 5 รำย
RWI มีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยงภำยใต้วิกฤตเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำไม่มีกำรขำดแคลนวัตถุดิบในกำรผลิต และในปี 2563
RWI มีนโยบำยในกำรเพิ่มสัดส่วนที่มำจำกผู้ผลิตภำยในประเทศให้มำกขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มำจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี  บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS)
ENS ด ำเนิน ธุ รกิ จ ทำงด้ ำนกำรบริ หำรจั ดกำรพลั งงำนโดยเฉพำะในรู ปแบบของโรงไฟฟ้ ำ ประเภทผลิต ร่ ว ม
(Cogeneration) หรือ โรงไฟฟ้ำประเภทผลิตไฟฟ้ำร่วมกัน 2 วงจร (Combined cycle) เพื่อผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำร
ขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ขนำดเล็กเพื่อใช้ในอำคำรจนถึงขนำดกลำงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม โครงกำรแรกของ ENS ได้แก่
โครงกำรลงทุนผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนแก่บริษัท เอสซีจี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน) โรงงำน
หนองแค 1 จังหวัดสระบุรี และโครงกำรที่ 2 คือ โครงกำรลงทุนผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่
บริษัท เอสซีจี เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน) โรงงำนนิคมอุตสำหกรรมหนองแค
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การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
ENS มีควำมพร้อมที่จะนำเสนอโครงกำรเป็นโรงไฟฟ้ำประเภทผลิตร่วม (Cogeneration) หรือโรงไฟฟ้ำประเภทผลิต
ไฟฟ้ำร่วมกัน 2 วงจร (Combined cycle) เพื่อผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำรขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ขนำดเล็กเพื่อใช้ในอำคำรจนถึง
ขนำดกลำงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งในรูปแบบของผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงำนออกแบบก่อสร้ำง และ
ดำเนินกำร) และรูปแบบของสัมปทำนกำรผลิตและดำเนินกำรจนถึงกำรส่งมอบทรัพย์สิน เมื่อครบกำหนดสัมปทำน
ปัจจุบัน ENS ได้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีประสบกำรณ์ในโครงกำรลงทุนผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำน
ควำมร้อนที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ และเดินเครื่องมำกว่ำ 10 ปี ผ่ำนปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ และได้นำควำมรู้ควำมชำนำญมำ
ปรับรูปแบบของโครงกำรประเภทเดียวกัน เพื่อขยำยโอกำสธุรกิจในลำดับต่อไป
 ประเภทลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ENS จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ตำมกลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
1. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตลมร้อนและไอน้ำ โดยตรง ลูกค้ำกลุ่มนี้จะ
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรนำก๊ำซธรรมชำติไปผลิตไฟฟ้ำก่อนและนำลมร้อนและไอน้ำที่ได้จำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำมำใช้ประโยชน์ในขบวนกำรผลิต
2. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมและอำคำรควบคุมที่ต้องกำรปรับปรุงกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กรของตนเองให้มีกำร
ประหยัดพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเป็นระบบ
 นโยบายราคา
ENS ขำยไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนในรำคำยุติธรรมและมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ในระหว่ำงคู่สั ญญำอย่ำงเท่ำเทียม
กัน
 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
ENS จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อนที่ผลิตได้ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมที่ ENS ได้เข้ำไปลงทุน ซึ่งเป็นโครงกำรซื้อขำย
กระแสไฟฟ้ำและลมร้อน ระยะยำว 15 ปี สำหรับกระแสไฟฟ้ำส่วนที่เกินจำกควำมต้องกำรของโรงงำน ENS จะขำยให้กับกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปัจจุบันอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนมีกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงไปตำมนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียนของภำครัฐซึ่งมุ่งเน้นไปที่กำรแก้ไขปัญหำสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหำขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทำง
กำรเกษตร
ENS กำลังเข้ำมีส่วนร่วมในกำรลงทุนของบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรในโครงกำรแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงำน
และพลังงำนไฟฟ้ำ จังหวัดสระบุรี และมีแผนพัฒนำธุรกิจในอนำคตที่จะเข้ำร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญำกำจัดขยะ
ระยะยำวกับหน่วยงำนของรัฐในโครงกำรรูปแบบดังกล่ำว ณ พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ อีกทั้งกำลังขยำยกำรลงทุนของกลุ่มบริษัท
ในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) หรือ "SCG" เพื่อจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อนให้กับบริษัทในเครือ “SCG”
ไปด้วย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กำลังกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
11,000
กำลังกำรผลิตพลังงำนควำมร้อน
62,000
ปริมำณกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำใน1ปี
68,000,000
ปริมำณกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนใน 1 ปี
511,000
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท.

MW
MMBTU/month
kW-hr
MMBTU

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC)
WJC ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงสร้ำงเหล็ก และงำนท่อโดยรับงำนจำกในประเทศและนอก
ประเทศซึ่งงำนที่รับในขณะนี้รับจำกผู้รับเหมำโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมำช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจกำรร่วม
ค้ำ (Joint Venture) WJC สำมำรถรับงำนเหมำ ประกอบติดตั้งงำนโครงสร้ำง งำนท่อ และงำนก่อสร้ำง ซึ่งโครงกำรในปัจจุบัน
ของ WJC ได้แก่ งำนประกอบเชื่อมงำนเครน งำนเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง งำนเสำสัญญำณโทรคมนำคม งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
เหล็ก และงำนท่อ เป็นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
1. กำรดำเนินงำนของ WJC ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 จำก SGS (Thailand)
จำกัด ซึ่งเป็นผลให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในด้ำนคุณภำพเป็นอย่ำงดี รวมทั้งอำศัยข้อได้เปรียบในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพที่ใช้
งำนในกำรก่อสร้ำงโรงงำนหรืออำคำร
2. WJC มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตเพื่อให้ได้มำตรฐำนขั้นสูงและติดตำมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้
จำหน่ำยไปแล้ว และติดตำมปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อนำมำปรับปรุงตลอดเวลำเป็นผลให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพและ
ด้ำนบริกำรหลังกำรซื้อขำยเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. WJC มีนโยบำยกำรตั้งรำคำใกล้เคียงกับคู่แข่งและให้ควำมสำคัญกับฐำนลูกค้ำเดิมเพื่อที่จะรับงำนเข้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่อง
 ประเภทลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศและในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำต่ำงประเทศ
2. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนของกำรรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ปิโตรเคมี โดยจะรับงำนซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นงำนเฉพำะทำง
4. กลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวลโดยจะรับงำนซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นงำนเฉพำะทำง
5. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนงำนเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง งำนเสำสัญญำณโทรคมนำคม
 นโยบายราคา
WJC มีนโยบำยในกำรเสนอรำคำสำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำง โดย WJC จะคำนวณต้นทุนโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ
และกำหนดอัตรำกำไรขั้นต้นบนพื้นฐำนของเหตุผลตำมประเภทของโครงกำรและสภำพกำรแข่งขัน
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 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
WJC รับงำนก่อสร้ำง โดยจะติดต่อกับผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง ทั้งโดยกำรยื่นประกวดรำคำ และกำรเจรจำตกลง โดยจะติดต่อขอ
แผนงำน เพื่อคำนวณเสนอรำคำตำมหลั กเกณฑ์ที่กำหนด ในบำงครั้งอำจได้รับ กำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน
เนื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ที่ผ่ำนมำผลงำนมีคุณภำพที่ผู้ว่ำจ้ำงไว้วำงใจให้บริษัทย่อยเสนองำนได้เพิ่มขึ้น
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่นับว่ำมีกำรแข่งขันสูงมำก แต่ในปัจจุบันปริมำณงำนก่อสร้ำงเริ่มเพิ่มปริมำณมำกขึ้น
เนื่ อ งจำกต่ ำ งชำติ ไ ด้ เ ข้ ำ มำลงทุ น ในประเทศมำกยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจำกประเทศไทยมี ค่ ำ แรงที่ ถู ก แต่ ฝี มื อ ดี รวมทั้ ง งำนใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ำชีวมวลซึ่งมีงำนต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกต้องมีกำรซ่อมบำรุงเป็นประจำทั้งนั้น ถ้ำหำก
บริษัทไหนมีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรทำงำน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรทำงำนที่พร้อมก็จะได้รับโอกำสรับงำน
ที่เพิ่มมำกขึ้น
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
WJC มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 543/4 ม.1 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้มี
แผนในกำรผลิตโครงสร้ำงประมำณ 600 ตันต่อเดือน หรือประมำณ 7,200 ตันต่อปี
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ เหล็กโครงสร้ำงทั่วไปและได้รับเหล็กจำกเจ้ำของงำนเป็นส่วนใหญ่
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (PLE)
PLE ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนรับเหมำก่อสร้ำง ขุดเจำะอุโมงค์ และงำนโยธำที่เกี่ยวข้อง โดยรับงำนจำกหน่วยงำน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ซึ่งงำนที่รับในขณะนี้รับจำกผู้รับเหมำโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมำช่วง (SubContractor) หรือกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) บริษัทย่อยสำมำรถรับงำนก่อสร้ำงบ่อพักและขุดเจำะดันท่อลอด วำงท่อใต้
ดินและงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงกำรในปัจจุบันของบริษัทย่อย ได้แก่ งำนก่อสร้ำงดันท่อลอดระบบรวบรวมและบำบัด
น้ำเสีย งำนก่อสร้ำงบ่อพักและดันท่อลอดร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน และงำนก่อสร้ำงวำงท่อประธำน กำรประปำนครหลวง เป็นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
จุดเด่น PLE มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพควำมสำมำรถพร้อมที่จะดำเนินงำนในโครงกำรก่อสร้ำงขุด
เจำะดันท่อลอดขนำดใหญ่ได้ ประกอบกับมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และผู้รับเหมำช่วง ทำให้มีโอกำสได้งำนโครงกำรใหม่ๆ
ของกลุ่มลูกค้ำรำยเดิมและรำยใหม่ ทั้งงำนของทำงภำครัฐและเอกชน
จุดด้อย PLE ยังไม่สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐได้โดยตรง จึงอำจต้องร่วมมือกับบริษัทที่สำมำรถ
เข้ำร่วมประมูลงำนได้โดยตรงกับทำงหน่วยงำนภำครัฐ
ด้ำนกำรตลำด ส่งเสริมสร้ำงศักยภำพโดยใช้กำรตลำดเชิงรุก ใช้เครือข่ำยของ PLE สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ
โดยมีควำมรับผิดชอบสูงต่อลูกค้ำ มีกำรวำงแผนงำนที่ดี เพื่อส่งมอบงำนที่มีคุณภำพและตรงตำมระยะเวลำที่กำหนด

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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 ประเภทลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ำของ PLE แบ่งเป็นลูกค้ำภำครัฐและภำคเอกชน กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
โดยเฉพำะงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรประปำ
นครหลวง รวมทั้งส่วนภูมิภำค
 นโยบายราคา
PLE มีนโยบำยในกำรเสนอรำคำสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง ขุดเจำะดันท่อลอด รวมทั้งงำนโยธำที่เกี่ยวข้อง โดยจะคำนวณ
ต้นทุนโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และกำหนดอัตรำกำไรขั้นต้นบนพื้นฐำนของเหตุผลตำมประเภทของโครงกำรและสภำพ
กำรแข่งขัน
 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
PLE รับงำนก่อสร้ำง โดยจะติดต่อกับผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง ทั้งโดยกำรยื่นประกวดรำคำ และกำรเจรจำตกลง โดยจะติดต่อขอ
แผนงำน เพื่อคำนวณเสนอรำคำตำมหลั กเกณฑ์ที่กำหนด ในบำงครั้งอำจได้รับ กำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุมงำน
เนื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ที่ผ่ำนมำผลงำนมีคุณภำพที่ผู้ว่ำจ้ำงไว้วำงใจให้บริษัทย่อยเสนองำนได้เพิ่มขึ้น
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่นับว่ำมีกำรแข่งขันสูงมำก แต่ในปัจจุบันปริมำณงำนก่อสร้ำงเริ่มเพิ่มปริมำณมำกขึ้น
และภำครัฐให้ควำมสำคัญกับงำนก่อสร้ำงบ่อพักและขุดเจำะดันท่อลอดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
ใต้ดิน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน รวมทั้งก่อสร้ำงปรับปรุงระบบวำงท่อประธำน เพื่อลด
ปัญหำภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้น
ในกำรรับงำนก่อสร้ำงทั้งภำครัฐและเอกชน โดยปกติจะใช้วิธีประกวดรำคำ โดยคัดเลื อกผู้รับเหมำที่เสนอรำคำใกล้เคียง
กับรำคำกลำง และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด หำกมีผู้รับเหมำเข้ำร่วมเสนอรำคำหลำยรำย เจ้ำของงำนก็จะมีโอกำสเลือก
ผู้รับเหมำได้มำกในขณะเดียวกันผู้รับเหมำที่มีคุณสมบัติตำมที่เจ้ำของงำนกำหนดก็มีสิทธิที่จะคัดเลือกโครงกำรเพื่อเข้ำร่วมใน
กำรประกวดรำคำเช่นเดียวกัน เนื่องจำกเป็นตลำดเสรี ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับเหมำย่อยมีสิทธิต่อรองรำคำกันได้ อย่ำงไรก็ตำม
เจ้ำของงำนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมำที่จะเข้ำร่วมประกวดรำคำ และมีสิทธิจะคัดเลือกผู้รับเหมำรำยใดก็ได้ตำม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้
จำกสภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง หำกบริษัทใดสำมำรถรับงำนได้หลำยประเภท มีประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญในงำนหลำยด้ำน ที่เป็นไปตำมข้อกำหนดของภำครัฐและภำคเอกชน ย่อมได้เปรียบกว่ำบริษัทอื่นๆ เพรำะหำก
งำนก่อสร้ำงประเภทใดลดลงก็สำมำรถรับงำนประเภทอื่นทดแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้เสร็จเรียบร้อย
ภำยในกำหนดเวลำและเป็นไปตำมข้อกำหนดด้วย
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ
-ไม่มี-
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน) (CEN)
 ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการดาเนินงานของบริษัท
CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในบริษัทย่อย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็น
กระจายความเสี่ยง และจะไม่ถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับ CEN จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดยอาจจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเอื้อประโยชน์กัน โดย CEN จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ
CEN ทั้ งนี้ บริ ษัท ย่ อยอาจต้อ งเผชิญ กับ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ผั นผวน ราคาวั ตถุ ดิ บปรับ ตั วสู งขึ้ น มี คู่แ ข่ งทางการค้า เพิ่ม ขึ้ น
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมาอาจส่งกระทบต่อผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ CEN เนื่องจาก CEN จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ดังนั้นหากบริษัทย่อยใดมีผลขาดทุน
ก็จะผลกระทบต่อกาไรและขาดทุนตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของ CEN ปัจจุบัน CEN ลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 6 บริษัท และ
บริษัทย่อยของบริษัทคือ UWC เข้าลงทุนในบริษัทย่อยของ UWC อีกจานวน 10 บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงคือ
- จัดโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถระบุและจัดการ
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ศึก ษาการขยายการลงทุ นในธุร กิ จที่ มี ความใกล้เ คี ยงกั น หรือ ธุ รกิ จ ต่อ เนื่อ ง ให้ มีค วามเชื่อ มโยงกัน เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ธุรกิจการผลิต
เหล็กและสังกะสีซึ่งเป็นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม
และโครงสร้างเหล็กทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาเหล็กและสังกะสีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกล่าวดังนี้
(1) การกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ ในลักษณะต้นทุนบวกกาไร โดยรัก ษาส่วน
ต่างกาไรในระดับที่สามารถจะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดราคาขาย และวางแผนการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิ บคงคลังให้มีความ
เหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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(4) มีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทาให้สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา
จาหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างมีนัยสาคัญ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นทาให้สามารถ
กาหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้
ธุรกิจพลังงาน
เชื้อ เพลิงเป็น หนึ่ งในปัจ จัย ที่สาคัญ ที่สุด สาหรั บการด าเนินธุ รกิ จโรงไฟฟ้ า บริษั ทย่ อยของ UWC จึงเล็งเห็ น
ความส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การเชื้ อ เพลิ งของโรงไฟฟ้ า โดยมุ่ ง เน้ น การจั ด หาและใช้ เ ชื้ อ เพลิ งชี วมวลประเภทไม้ สั บ
เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแกลบที่มีราคาสูง ทั้งนี้ UWC ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อจัดหาวัตถุดิบประเภทไม้
สับมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทได้อย่างพอเพียง
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญ
ธุรกิจการผลิต
UWC ซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดจากผู้จาหน่ายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีที่ผู้
จัดจาหน่ายไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามกาหนด
อย่างไรก็ตาม UWC ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
และจากการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทาให้เชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือ
ความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทย่อยของ UWCได้มีการวางแผนการจัดหาเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าแต่ละ
โครงการมีโกดังเก็บเชื้อเพลิง เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถสารองเชื้อเพลิงในช่วงที่อาจมีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เช่นฤดู
ฝน ให้ได้อย่างน้อย 20 - 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งทาการผลิตและจัดหาวัตถุดิบประเภทไม้สับ
เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า
ธุรกิจการผลิตนั้น ลูกค้ารายใหญ่คือผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้าราย
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม UWC ได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการที่ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไป
แล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย
 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ธุรกิจการผลิต
การผลิตเสาโครงสร้างเหล็กนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ
และการผลิตโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานในฝ่ายวิศวกรรมจานวน 13 คน จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกร
และผู้ชานาญการหากบุคลากรดังกล่าวลาออกอาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจได้
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อย่างไรก็ต าม UWC มีนโยบายให้ความสาคัญกับ การรั กษาบุคลากรให้ ปฏิบัติ งานต่ อเนื่ องในระยะยาว โดยมี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคย
ประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและผู้ชานาญการ
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทย่อยของ UWC ได้มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ และคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มาเสริมศักยภาพ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สม่าเสมอ
 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อลูกค้า
ธุรกิจการผลิต
UWC มีระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลูกค้าอยู่ที่30-120 วัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บ
หนี้ดังกล่าวไม่ได้หรือไม่ครบตามจานวนทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน
UWC มีการจัดทาระเบียบปฏิบัติการกาหนดวงเงินสินเชื่อสาหรับลูกค้า ที่ทาธุรกิจกันมานาน สาหรับลูกค้ารายใหม่ที่
ทาการซื้อขายจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจต้องซื้อขายเป็นเงินสดก่อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการกาหนดนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ การประเมินค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญกระทาโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ สถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้า ง และคาดการณ์ศักยภาพและความ
เสี่ยงในการชาระหนี้ในอนาคตสาหรับลูกหนี้ที่ค้างชาระเกิน 1 ปี ให้ตั้งสารองไว้ร้อยละ 100 และดาเนินการติดตามคุณภาพ
ลูกหนี้อย่างสม่าเสมอ
ธุรกิจพลังงาน
ในการทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกค้าภายนอก จะมีเครดิตให้กับผู้ซื้อไฟฟ้าประมาณ 30
วัน โดยไม่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานรัฐ
 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจการผลิต
ในการประกอบธุรกิจของ UWC ต้องมีการสารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการผลิตเสาโครงเหล็กและส่งมอบให้แก่
ลูกค้าตามสัญญา ดังนั้น หากไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้หมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้สภาพคล่องลดลง
อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายวางแผนสารองวัตถุดิบและสารองสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้า
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาเป็นจะต้องมีการสารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยจะมีระยะเวลาเรียกรับชาระหนี้ประมาณ 30 วันซึ่งมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและ
ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยของ UWC ดังนั้นจาเป็นจะต้องมีนโยบายการสารองวัตถุดิบและสารองเงินหมุนเวียนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับรายรับรายจ่ายเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง
 ความเสี่ยงด้านแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย
ธุรกิจการผลิต
ในการประกอบธุรกิจของUWC จาเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ
ตามแผนที่ได้วางไว้ UWC จึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม
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ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงาน เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง แต่มีความมั่นคงในการรับรู้รายได้ในระยะยาว ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันปัญหาสภาพคล่อง จึงได้เตรียมแผนการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยของ UWC
 ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ธุรกิจพลังงาน
ในแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580(แผน PDP 2018) มีแนวทางการจัดทาแผน
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่
1. โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
ขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และ
รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ
3. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่น
ลอยน้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้า และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ
4. นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและสามารถแข่งขันด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid
Parity
โดยมีโรงไฟฟ้าตามแผน AEDP (Alternative Energy Development Plan) เป็นดังนี้
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP
PDP 2015
ชีวมวล
5,570
ก๊าซชีวภาพ
600
พลังงานแสงอาทิตย์
6,000
ลม
3,002
ขยะอุตสาหกรรม
50
แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้า
-

หน่วย:เมกะวัตต์
PDP 2018
3,376
546
10,000
1,485
44
2,725

จะเห็นได้ว่าภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตไฟฟ้า จาก PDP 2015 เป็น PDP 2018 มีการเปลี่ยนแปลงกาลัง
การผลิตตามสัญญาของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท ดังนั้นบริษัทย่อยของ UWCจึงต้องศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจการผลิต
ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก ที่อาจทาให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทาให้เกิด
การร้องเรียนของประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้
ในกรณีนี้ UWC ได้จัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้าเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดเป็นประจา
ทุกปี เพื่อนาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
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รายงานประจำ�ปี 2562

 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
RWI เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจัดซื้อ
วัตถุดิบจากผู้จาหน่าย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น
ทั้งนี้ RWI ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการ เพื่อนามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และช่วย
ให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปเพียงพอต่อการผลิตและจาหน่ายให้ลูกค้า
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
RWI ได้จัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) จากต่างประเทศในรูปเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ยอดซื้อรวมทั้งหมด ทาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานของ RWI
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว RWI ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันทีเมื่อ
ยื่นเปิด L/C ซึ่งสัญญาได้คลอบคลุมสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ทาให้ปิดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทาให้ทราบต้นทุนของการนาเข้า
วัตถุดิบที่แน่นอน
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
RWI ได้นาเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้ง
ในและต่างประเทศ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่า ได้รับผลตอบแทน
ที่แน่นอน และได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขายได้ก่อนครบกาหนด และมีโอกาสได้กาไรจากการขาย
 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จาเป็นต้องซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ทาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานโดยตรง เนื่องจาก
อะไหล่ต่างๆ รวมถึงการบารุงรักษา ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ENS จึงได้ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงในการนาเข้าอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ เพื่อ
ลดรายจ่ายในการดาเนินการผ่านตัวแทน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรในการติดต่อประสานงาน
และทางานร่วมกันในการบารุงรักษาเครื่องจักรกับผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดาเนินธุรกิจของ ENS มาจาก
ภายในประเทศทั้งสิ้น ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลต่อรายได้ของ ENS
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญ
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงใน
การขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้าและลมร้อน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานโดยตรง เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้
ทั้งหมดจะมาจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ดังนั้น ENS ได้ติดตามข่าวสารและแนวโน้มในการปรับราคาก๊าซอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้หารือร่วมกันกับการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางเป็นไปได้ในการซื้อขายก๊าซล่วงหน้า อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการนาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเหลว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในส่วนนี้ลง
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ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเป็นเชื้ อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี ดาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็ จ และสามารถเดิ น เครื่ อ งเชิ งพาณิ ชย์ ไ ด้ ENS จะสามารถใช้ ก๊ า ซสั งเคราะห์ จ ากเชื้ อ เพลิ ง พลั ง งานที่ มี ร าคาต่ ากว่ า
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานได้เป็นอย่างมาก
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า
ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญากาจัดขยะระยะยาวกับหน่วยงาน
ของรัฐในโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า ณ พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
เบื้องต้น หากสาเร็จจะทาให้สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิต
กระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก้ จากัด แต่เพียง 2 ราย อีกทั้งยังได้มีการเจรจา
กับลูกค้าอีกหลายราย เพื่อที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกด้วย
 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรเฉพาะด้าน และต้องเป็นบุคลากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ ดังนั้น การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากร
ย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ดังนั้น ENS จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ พร้อมกันนั้นก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความ
สนใจและมีประสิทธิภาพเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น และยังจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก
บริษัทอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งให้พนักงานแต่ละโรงงานทางานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน รวมถึงให้ทางานภาคสนามจริงร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ โดย ENS ได้มีการเสนอผลตอบแทนที่
สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตลาดแรงงาน และสวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ เช่ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี
เบี้ยเลี้ยง การประกันภัย ซึ่งคาดว่าจะลดความเสี่ยงในส่วนนี้ลงได้
 ความเสี่ยงด้านเครื่องจักร
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จาเป็นต้องซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตเฉพาะ ซึ่งแต่ละผู้ผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน จึงมีการเปิดกว้างไม่
ผูกขาดต่อการจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ผลิตได้ใน
หลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพ การให้บริการหลังการขาย ตัวแทนจาหน่ายในประเทศ เทคโนโลยี และราคา คาดว่าจะทาให้
สามารถลดความเสีย่ งในส่วนนี้ลงได้ อีกทั้งได้ทาสัญญาบารุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกับบริษัทผู้ผลิต
เพื่อลดความเสี่ยงในการบารุงรักษาเครื่องจักรลง
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
WJC ดาเนินธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยรับ
งานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง, ท่อเหล็ก เป็นต้น ซึ่งการเคลื่อนไหววัตถุดิบจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุน
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อย่างไรก็ตาม WJC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวดังนี้
(1) การกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่างกาไรในระดับที่สามารถ
จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(4) มีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทาให้สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา
จาหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงการ
ทางานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมาก
ขึ้นทาให้สามารถกาหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)
ฝ่ายพัฒนาและ
การลงทุน

ฝ่ายบัญชี &
การเงิน และ HR

ผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนาและการลงทุน
(4)

ผู้อานวยการฝ่าย
บัญชี & การเงินและ HR
(2)
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5)

ฝ่ายกากับ
และ IR

ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
(3)
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับและ IR
(6)

ผู้จัดการเลขานุการบริหาร
และ HR

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 -6 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32

รายงานประจำ�ปี 2562

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

โครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน จานวน 968,684,506 บาท เรียก
ชาระแล้ว จานวน 745,141,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จานวน 745,141,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

โครงสร้างการถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายชินชัย ลีนะบรรจง
นางสาวชินรัตน์ ลีนะบรรจง
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นางสาวชินภัทร ลีนะบรรจง
นายสุรพล เทวอักษร
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ

จานวนหุ้น
111,294,200
45,485,600
38,310,400
37,174,700
37,173,000
35,912,000
31,304,500
17,397,600
16,190,000
14,005,400

%
14.94
6.10
5.14
4.99
4.99
4.82
4.20
2.34
2.17
1.88

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
- ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 5.14 ของจานวนหุ้น
ที่ออกและชาระแล้วซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกาหนด
ไว้ว่าบริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัทอย่าง
มีนัยสาคัญ (เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอานาจจัดการ (authorized director)
- ไม่มี -
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(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
- บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
นายน้า ชลสายพันธ์
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
นายประกิจ เลาหวิศิษฏ์
นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร
นายวราวุธ ยันต์เจริญ
นางสาวอารีรตั น์ โชคล้าบุญ
นางกนกวัลย์ ยอดวานิช

จานวนหุ้น
4,950,839,150
239,585,791
203,068,000
187,526,700
144,350,000
130,000,000
130,000,000
122,379,743
108,520,000
100,000,000

%
37.61
1.82
154
1.43
1.10
0.99
0.99
0.93
0.82
0.76

- บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี
นายประพัฒน์ ปิยะจตุรวัฒน์
นายสมบุญ พัชรโสภาคย์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์
นายน้า ชลสายพันธ์
นางสาวใจทิพย์ ปังอักษร

จานวนหุ้น
445,425,950
31,800,500
8,458,000
6,220,000
4,400,000
4,047,600
3,900,000
3,830,000
3,465,055
3,290,000

%
70.00
5.00
1.33
0.98
0.69
0.64
0.61
0.60
0.55
0.52

- บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
นางสาวโรส แสงสิลา

จานวนหุ้น
%
4,839,991 100.00
4 0.00
2 0.00
2 0.00
1 0.00

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท
และสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงาน
- ไม่มี (4) การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
(5) การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี (6) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี
หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ปี
เงินปันผลต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2562
0.00**
(0.6545)
0.00

2561
0.00
0.4195
0.00

2560
0.00
0.0093
0.00

2559
0.00
(0.13)
0.00

2558
0.00
(0.21)
0.00

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุน

บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงาน
ของบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการ
บริ ษั ท ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็ น การถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งกั น หลั งจากการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ครั้ ง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
4
8

จานวน (คน)
หญิง
2
2

รวม
5
1
4
10

สัดส่วน
ร้อยละ
50
10
40
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธั นวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทที่ ปรากฏชื่อในหนังสือรั บรองของกระทรวงพาณิชย์ มี จานวน 10 คน
ประกอบด้วย
จานวนปี
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตาแหน่ง
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
ดารงตาแหน่ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ
26 สิงหาคม 2551
11 ปี
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
กรรมการ
26 สิงหาคม 2551
11 ปี
กรรมการอิสระ
6 กุมภาพันธ์ 2552
10 ปี
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
1 มีนาคม 2553
9 ปี
4. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการอิสระ
24 ธันวาคม 2555
7 ปี
5. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการ
27 มีนาคม 2556
6 ปี
6. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
กรรมการ
16 มิถุนายน 2557
5 ปี
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
กรรมการอิสระ
13 สิงหาคม 2557
5 ปี
8. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ
15 สิงหาคม 2558
4 ปี
9. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
รองประธานกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2559
3 ปี
10. นางสาวลภัสรินทร์
ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการ
23 กุมภาพันธ์ 2561
2 ปี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร

เพิ่ม (ลด)
ยกมา
ปี 2561
ระหว่าง ปี 2562
กรรมการ/
กรรมการ/
ผู้บริหาร
ผูบ้ ริหาร
35,194,000
718,000
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2562
กรรมการ/ คิดเป็น
ผู้บริหาร
%
35,912,000 4.82
ไม่มี
1,412,000 0.19
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
3. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
4. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
5. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
6. นายจักรธาร
โยธานันท์
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
8. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
9. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
11. นายคมวุฒิ
พรนราดล
12. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
13. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
หมายเหตุ : - คู่สมรส และบุตร ไม่ได้ถือหุ้น
- ลาดับที่ 9 - 13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562
กรรมการซึ่งมีอานาจลงนามและทาการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง หรือ นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง หรือ นายธีรชัย ลีนะบรรจง หรือ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้ อบั งคั บบริษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 16 ก าหนดให้ บริ ษัท มีค ณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ว ย
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
- วิธีการแต่งตั้ง
(1) ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รบั การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(2) ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กาหนดว่า ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
-

วิธีการถอดถอน
(1) การออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลง
กันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
(2) การออกนอกวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กาหนดให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงในการประชุมนั้น

อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สาคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจาปี
2. พิจารณากาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิ จ ารณาแต่ งตั้ ง ถอดถอน และมอบอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ
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4. พิจารณาแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
คณะกรรมการชุดย่อย
5. กากับดูแล และจั ดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริ หารรวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กาหนดกรอบอานาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือ บริษัทอื่นในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะ
ยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของ ในส่วนที่เกินอานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น
ใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือที่
จัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
18. กาหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกาหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกาไร เงินสารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป และ/หรือเงินปันผล ตลอดจน
ทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
19. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
20. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศชองตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กาหนด โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกากับกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น
สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายยรรยง
3. นายจักรธาร
นายคมวุฒิ

วัฒนวงศ์พิทักษ์
โยธานันท์
พรนราดล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้ นการเงิน
กรรมการอิสระและมีความรู้ดา้ นกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 – วันที่ 26 เมษายน 2563
โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562
มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่
1
2
3

4

5

วัน / เดือน / ปี
สาระสาคัญของการประชุม
21 มกราคม - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2562
- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
27 กุมภาพันธ์ - พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
2562
และงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2561
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
14 พฤษภาคม
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2562
2562
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
14 สิงหาคม
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2562
2562
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
14 พฤศจิกายน
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2562
2562
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ และ
การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดทา
กระบวนการในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและควบคุ ม ดู แ ลกระบวนการในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นซึ่ งครอบคลุ ม
กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ
ด้วย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นของบริษทั
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทาง การเงินและการ
ควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รั บจากการปฏิบัติ หน้าที่ ตามกฎบัต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาในกรณีจาเป็น
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15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อม
ทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2562 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร โยธานันท์
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกันจานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2562 และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม
และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่ าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสัด ส่วนการจ่า ย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ
และค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่ ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ และนาเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2562

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง
เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือ
ด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหารบริษัท
ย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทาหน้าที่ในการดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามอานาจ
หน้าที่ ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ในปี 2562 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารรวมจานวน 5 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะมี
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อรับ
ฟังรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
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อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กาหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้
สานักงาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา การตัดจาหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สิน เกิ นกว่า
งบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
6. ให้คาแนะนาการขยายธุรกิจในหลัก การและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
ปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ให้มี อานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนั้นๆ ได้
ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอานาจดาเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน โดยให้มี
อานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกาหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชี
ของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
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16. กาหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์
ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่า
การลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหาร
คนใดคนหนึ่ง ทารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
17. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
18. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไข
ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท
ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง ให้ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ
ดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท างบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท าการตรวจสอบและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
6. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน
การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง
พนักงานในตาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัท ซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึ ง
ประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบารุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สานักงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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10. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ง บประมาณในการส่ ง พนั ก งานไปศึ ก ษา อบรม ดู ง าน หรื อ ไปแสดงสิ น ค้ า ของบริ ษั ท
ภายในประเทศ
11. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ งบประมาณในการส่ งพนั ก งานไปศึ ก ษา อบรม ดู งาน หรื อ ไปแสดงสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ที่
ต่างประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจาเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของประชาชน
และข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้า ค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจปกติของ
บริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
6. ผู้มีอานาจควบคุม
- ไม่มี 7. ผู้บริหาร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดารงตาแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอานาจหน้าที่ในทางการบริหารของ
บริษัท และเป็นผู้บริหารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้
ดารงตาแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่า
กับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จานวน 6 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
5. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
6. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร

46

รายงานประจำ�ปี 2562

ตาแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี & การเงิน และ HR
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาและการลงทุน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับและ IR

8. เลขานุการบริษัท
บริ ษั ท จั ด ให้ มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท อั น ได้ แ ก่ การประชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็น
เลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2004
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกากับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
9. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการบัญชี
บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทารายงานทางการเงินมี
คุณภาพและการกากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทมอบหมาย
ให้นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ด้านบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัด
หมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้
การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ปี 2562
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
1
5
5
10
1

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

ลีนะบรรจง
ภัทรธรรมมาศ
ลีนะบรรจง
องค์พิพัฒนกุล
วัฒนวงศ์พิทักษ์
โยธานันท์ 1/
ศรีอุทารวงค์
เชตุวัลลภกุล
ภัตตาตั้ง
ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
เลิศวัฒนารักษ์ 2/

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
3. นายธีรชัย
4. ดร.วิศิษฐ์
5. นายยรรยง
6. นายจักรธาร
7. นายชาตรี
8. นายมณฑล
9. นางสาวอุศรา
10. นางสาวลภัสรินทร์
11. รศ.ดร.ภูษิต

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1/1
1/1
1/1
1/1
*0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

5/5
*4/5
5/5
5/5
*3/5
5/5
5/5
5/5
5/5
*4/5
1/1

5/5
*3/5
3/3
2/2

10/10
10/10
*9/10
10/10
*8/10
-

1/1
1/1
1/1
-

-

หมายเหตุ
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
2/ ลาออกจากดารงตาแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจาเป็น

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริ ษัทที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
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(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ย ประชุ มกรรมการพิจ ารณาค่า ตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ กรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่า
เบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ละ 25,000.-บาท ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(5) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริหารที่
ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ใ นปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ายค่ าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ล ะชุดตามความเป็ นจริ งเป็น จานวนเงิน ทั้งสิ้ น
840,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

100,000.-

-

-

-

-

100,000.-

60,000.-

-

-

-

-

60,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

รวม

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)
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คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

75,000.-

-

125,000.-

25,000.-

-

225,000.-

45,000.-

-

45,000.-

15,000.-

-

105,000.-

75,000.-

-

45,000.-

15,000.-

-

135,000.-

75,000.-

-

-

-

-

75,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

20,000.-

-

-

-

-

20,000.-

15,000.-

-

30,000.-

-

-

45,000.-

540,000.-

-

245,000.-

-

840,000.-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรธาร โยธานันท์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562)

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
11. รศ.ดร.ภูษติ เลิศวัฒนารักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)

รวมทั้งสิ้น
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55,000.-

(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารใน
ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
10.33

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
13.39

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท
ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษทั
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริห ารและผู้ บริห ารสี่ร ายแรกรองจากผู้ จัดการลงมา และผู้บริ หารในระดับเทียบเท่า รายที่สี่ทุ กราย
มีจานวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุก
เดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตาม
ความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือน
นั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และ
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 3,500,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิม
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครัง้ โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท
-

บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้
สาหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท
หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่ วมประชุม ครั้งละ
20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้
ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่ วมประชุมครั้งละ 5,000.บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะ
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ย
ประชุม
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 1,530,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

52

รายงานประจำ�ปี 2562

-

-

35,000.-

-

-

60,000.-

-

รวม

140,000.-

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

200,000.-

35,000.-

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงินและบัญชี
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)
7. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และปฏิบัติการ
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)
9. นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี
- กรรมการบริษัท
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายธุรกิจเสาส่ง
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)

105,000.-

-

300,000.-

-

90,000.-

-

120,000.-

105,000.-

-

180,000.-

-

285,000.-

-

-

20,000.-

10,000.-

35,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

-

-

10,000.-

-

45,000.-

รวม

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

405,000.-

255,000.-

15,000.-

50,000.-

-

-

20,000.-

-

-

10,000.-
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-

-

-

15,000.-

รวม

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

15,000.-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)
- กรรมการบริหาร
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)
12. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
- กรรมการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

60,000.-

50,000.-

-

-

110,000.-

75,000.-

50,000.-

-

-

125,000.-

690,000.-

120,000.-

600,000.-

120,000.-

1,530,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผูบ้ ริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในระดับ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
11.74

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
10
20.08

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท เอื้อวิ ทยา จ ากัด (มหาชน) ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือ ไปจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29
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เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทีย บอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่า
เบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใด ที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้ สาหรับ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะ
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับ ค่าเบี้ย
ประชุม
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,125,000-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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140,000.-

-

-

5,000.-

145,000.-

105,000.-

-

150,000.-

50,000.-

305,000.-

105,000.-

-

90,000.-

30,000.-

225,000.-

15,000.-

-

15,000.-

-

30,000.-

35,000.-

-

-

-

35,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

5,000.-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
6. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562)
7. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562)

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

25,000.-

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

-

-

25,000.-

90,000.-

-

-

195,000.-

5,000.-

-

-

-

5,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

60,000.-

-

25,000.-

105,000.-

645,000.- 90,000.-

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8. นางสาวนงนุช คาไชยเทพ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)
9. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
11. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562)
12. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

30,000.-

15,000.-

105,000.-

285,000.-

105,000.-

1,125,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารใน
ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้าน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
8.1

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
10.30

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 125,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
(ลาออกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562)
รวมทั้งสิ้น

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ปี 2562
ค่าตอบแทนรวม
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม
1
2.27
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
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ค่าตอบแทน (บาท)
80,000.20,000.20,000.5,000.125,000.-

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
2
2.70

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
พนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์จากัด
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด มีการประชุม 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
4. นายวิวัฒชัย จีนานุพันธ์
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
รวมทั้งสิ้น

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ

ค่าตอบแทน (บาท)
20,000.12,000.12,000.6,000.50,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินประกันสังคม และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
1.84

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
2.05
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(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษั ท ดั บเบิ้ ลยู เจ ซี เอ็ นเตอร์ ไพรส์ จ ากั ด ได้ จ่ายค่า ตอบแทนกรรมการ โดยผ่า นการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ใ นปี 2562 บริ ษัท ไปป์ ไลน์ เอ็ นจิเนี ยริ่ง จากัด ได้จ่า ยค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็ นจริ ง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
รวมทั้งสิ้น

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)
20,000.12,000.12,000.44,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ไม่มี –
(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562
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 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด มีการประชุม 4 ครั้ง มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)
20,000.-

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง

กรรมการและ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ

12,000.-

กรรมการ

12,000.-

3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
รวมทั้งสิ้น

12,000.-

56,000.-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ไม่มี –
(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2562
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บุคลากร
1. จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 573 คน แยกเป็นดังนี้
รายละเอียด
ฝ่ายสานักงาน
ฝ่ายผลิต
รวม

CEN
18
18

UWC
56
294
350

RWI
45
103
148

ENS
5
14
19

WJC
11
27
38

PLE
-

EBM
-

รวม
135
438
573

2. การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี 3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี 4. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทน
อื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 298.44 ล้านบาท
 เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจาก
ตาแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
 โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกาหนดเป็นอัตราตายตัว
 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทั้ง
เป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงิน
สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15
ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้
สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้าง
ศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน ตลอดจน
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษัทและบริษัทย่อยจึงกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนั กงานมาเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวน
ความรู้อย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่
กับองค์กรตลอดไป
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) โดยมีผู้
ชานาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ
ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่า และเป็น
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการดาเนินงานของ
บริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนาไปปฏิบัติงานหรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ทันที
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดย
ส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทและบริษัท
ย่อยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมกาหนดให้ครอบคลุมกับจานวนบุคลากร
ทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเพีย งพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2562 เห็น ชอบตามมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน
ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กาหนด จานนวน 17 หลักการ และใช้หลักการพิจารณาตามแนวคิด COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ ประเมิน
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม
(Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและกระบวนการทางาน การสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และ
กระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็น
อิสระ นาเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่ มีสาระสาคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกัน
และแสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงานต่างๆ พิจารณา
ความครบถ้วนตามหลักการที่กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อจัด
ให้มีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสาคัญให้บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และดาเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุป
ได้แต่ละส่วนดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ควบคุ มภายในที่เพี ยงพอ มี การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับ ผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ ในการติ ดตาม
ตรวจสอบในการดาเนินงาน บริษัทได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรั บปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทางานที่ซ้าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน
และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดาเนินการอยู่ได้ และได้มี
การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์
สภาพแวดล้อมและการดาเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดาเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและ
การทากาไรของบริษัทอย่างสม่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
กิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเป็นสาคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และอานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลาดับขั้นไว้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงกาหนดอานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ
และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสาหรับบริษัท ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแล
กิจการและนักลงทุนสัม พันธ์ของบริษัททาหน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดได้อย่างเหมาะสม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมีระบบการ
สื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มี
ระบบรักษาความปลอดภั ยของข้อมู ลและสารสนเทศที่ มีประสิทธิ ภาพเพีย งพอ โดยมีระบบการจัด เก็บ ข้ อมูล ที่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัว
และเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กรโดย
ข้อมูลที่สาคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรง
สู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุม
ภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้
พนักงานระดับหั วหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญ ชา และยังจั ด ให้มีการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตาม
เป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่ า งเหมาะสม มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ และรายงานประเด็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งแก่ ผู้ รั บ การตรวจและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล และระ บบการติ ด ตาม
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีร ะบบควบคุมภายในเรื่ องการทาธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร หรือ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสาคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทางาน มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะ
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้า
งานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
1. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริษัท เอื้อวิทยา จากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 37.61
และมีกรรมการร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกันค้างรับ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการ

บริษัท ระยองไวร์
อินดัสตรีส์ จากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
(ENS)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 70.00
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
และมีกรรมการร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)
0.72
0.19

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย

4.73
110.00
6.42
3.32
3.55
3.14
1.97
0.72
0.19
3.31

0.36
0.10

30.00
0.73
0.09

บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริษัท
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จากัด
(EBM)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.00
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(WJC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 94.25
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จากัด
(UKB)

68

รายงานประจำ�ปี 2562

เป็นบริษัทย่อยของ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
99.99

มูลค่า
ความจาเป็นและความ
ประเภทรายการ
รายการ
สมเหตุสมผล
(ล้านบาท)
- ค่าเช่าสานักงาน
0.83
บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
8.46
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
(มี ก าหนดช าระคื น
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ภายใน 1 ปี)
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
- ดอกเบี้ยรับ
0.37
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดย มี
- ดอกเบี้ยค้างรับ
0.57
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร า ร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
(มี ก าหนดช าระคื น
ภายใน 3 เดือน)

36.09

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

1.94
14.96

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน

0.36
1.93
0.24
0.06

0.32

เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร า ร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)
(EMC)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

มูลค่า
ความจาเป็นและความ
รายการ
สมเหตุสมผล
(ล้านบาท)
322.62 ธุ ร กิ จ ปกติ แ ละซื้ อ ขายใน
ราคาตลาด

2. ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีนโยบายใน
การทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไป
ตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสาคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลแล้ว

3. มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่วิญญู
ชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รบั การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นลาดับแรก
และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทารายการระหว่างกันจะจบ
ลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียง
ลงคะแนน แต่ ถ้ า ขนาดของรายการระหว่ า งกั น มี ข นาดที่ เ กิ น อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะอนุ มั ติ ไ ด้
คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับรายการที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน

4. แนวโน้มในการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันยังคงดาเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ สาหรับรายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้น และกรรมการ
จะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัท
ย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดาเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จานวน 10 ครั้ง
โดยในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาทุกเดือนและรายงานความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ
2. พิ จ ารณาการท ารายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น และรายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ ด้ ว ยความ
ระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คานึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น และระเบียบปฏิบัติของบริษัท
คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่า
เทีย มกั นต่ อผู้ ถือหุ้ นและผู้มี ส่วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ ม และบริหารจั ดการภายใต้ หลั กการก ากั บดู แลกิจการที่ดี มี ความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
รองประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทาหน้าที่จัดการความ
เสี่ยงที่สาคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของบริษัท คือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่ ทาให้
เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามโอกาส และ
ผลกระทบที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

(ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒน์กุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สาหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการดาเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมจานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจาปีของผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในอัตราที่
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
5.
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายจักรธาร โยธานันท์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
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1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

5. ดร. นที นาคธนสุกาญจน์
6. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

7. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จดั การ
รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการบริษัท

8. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
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3. ร้อยตารวจโท ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี
กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ

2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

5. นายเจษฎา ศรศึก
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

6. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท

7. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

8. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

9. นางสาวนงนุช คาไชยเทพ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

2. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริษัท

3. นายมณฑล เชตุวัลลภุล
กรรมการบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท

3. นายมณฑล เชตุวัลลภุล
กรรมการบริษัท

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

2. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริษัท

3.

นางสาวลภัสรินทร์
กรรมการบริษัท

ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
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2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท

4. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
กรรมการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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55

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
ตาแหน่ง :
 ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
 Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่น 4/2009

 ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
35,912,000 หุ้น
คิดเป็น 4.82%

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
เป็นลูกพี่ลูกน้อง ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
กับนายธีรชัย
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปี
2551-ปั
จ
จุ
บ
น
ั
ประธานกรรมการบริ
ษ
ท
ั
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2557กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2562 (กันยายน)
ปี 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 11 แห่ง
ปี 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ปี 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการผู้จัดการ
ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมนไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. อัลตร้า เอเชีย
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Interglob Investment Co., Ltd.

ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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2. ผศ. ดร.สุลักมษณ์ ภัทรธรรมมาศ
ตาแหน่ง :
 รองประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 138/2017

 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
University Of San Francisco, San
Francisco, USA.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ผลธัญญะ
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. เลาบราเดอร์ส
อินเตอร์เนชั่นแนล
ดารงตาแหน่งอื่น จานวน 1 แห่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 27 มีนาคม 2556

3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตาแหน่ง :
 รองประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

48

อายุ
(ปี)

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 104/2013
 Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 45/2019

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
1,412,000 หุ้น
คิดเป็น 0.19%

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
เป็นลูกพี่ลูกน้อง ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
กับนายวุฒิชัย
ปี 2562-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. เอื้อวิทยา
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ปี 2558-2562
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จานวน 1 แห่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
บมจ .ไดเมท (สยาม)
พิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 9 แห่ง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. อัลตร้า เอเชีย
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Interglob Investment Co., Ltd.
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วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 24 ธันวาคม 2555

5. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

54

55

4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 14 สิงหาคม 2558

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 90/2011

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 26/2004
 Directors Certification Program (DCP)
รุน่ 185/2014

 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian
Institute of Technology (AIT)
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการ-การเงิน
บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
-ไม่มีปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง
ปี 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. สตาร์มันนี่
กรรรมการอิสระ
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บล. ทรีนีตี้ จากัด
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

81

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 8 สิงหาคม 2557

7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

6. นายจักรธาร โยธานันท์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

47

49

อายุ
(ปี)

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 112/2014

 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 79/2009

 ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง
ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. รักษ์ไทย อินเตอร์เทรด
ปี 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
บจก. เท็ค เอ็น ซี

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. ภูผาอินเตอร์
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8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 1 มีนาคม 2553

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 82/2010

 ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 1 แห่ง
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
กรรมการบริหาร
ปี 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 8 แห่ง
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. อัลตร้า เอเชีย
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
 ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557

 ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 1 มกราคม 2548

 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี
และการเงิน (CFO)
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :
วันที่ 1 มกราคม 2560

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การอบรมพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องด้านบัญชี
 หลักการพื้นฐานของ TFRS 9
จานวน 6 ชั่วโมง
 TFRS 16 สัญญาเช่า และ ประเด็น
Deferred Tax
จานวน 6 ชั่วโมง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 111/2014

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 1 แห่ง
-ไม่มีปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 1 แห่ง
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
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วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 16 มิถุนายน 2551

11. นายคมวุฒิ พรนราดล
ตาแหน่ง :
 ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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10. นางสาวลภัสรินทร์
ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
 ผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนาและ
การลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การอบรม :
 สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบ
ควบคุมภายในเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 150/2018

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2551-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และ
บริษัทในกลุ่ม

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. เอื้อวิทยา
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 2 แห่ง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ลภัสรินทร์ บิสซิเนส
แอนด์ ลอว์

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ :

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 7/2004

 ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Administration Strayer College Virginia
U.S.A.
 Bachelor Degree In Business
Administration Strayer College Virginia
U.S.A.

 Master Degree In Business

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไม่มี-

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 1 แห่ง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ปี 2555-ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน

บจก. เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส

บมจ.แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค

บมจ. แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค

บริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ลาดับที่ 1-10 ผู้บริหาร ลาดับที่ 9-13 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ลาดับที่ 9 และเลขานุการบริษัท ลาดับที่ 13
2. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ลาดับที่ 1, 3, 8-10
3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคูส่ มสรและบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน
-ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน
-ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต ในช่วง 5 ปีที่ผา่ นมา6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน
-ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา-

 เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

13. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและ
นักลงทุนสัมพันธ์
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12. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
ตาแหน่ง :
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
และการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :
วันที่ 24 ตุลาคม 2555

อายุ
(ปี)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคม และพั ฒ นาหรื อ ลดผลกระทบด้ า นลบต่ อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแข่งขันได้ และมี
ผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ป 560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1

หลักปฏิบัติที่ 2
หลักปฏิบัติที่ 3
หลักปฏิบัติที่ 4
หลักปฏิบัติที่ 5
หลักปฏิบัติที่ 6
หลักปฏิบัติที่ 7
หลักปฏิบัติที่ 8

ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น โดยยึดแนวทางการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้ เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1

ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีใน
ฐานะผู้นาขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการ
เติบ โตเชิงเศรษฐกิ จ แต่มีค วามตั้งใจในการสร้ างธุรกิ จที่ยั่ งยืน และขับ เคลื่ อนสั งคมไปพร้อ มๆ กันซึ่ งประกอบด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ข้อบังคับที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหาร การดาเนินงานของ
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คณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้าง
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้วยความเปิดเผย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็ นและ
พิจารณากิจการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทาขึ้นในระหว่างรอบป
บัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท , ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทาธุรกิจกับบริษัท
ไม่ว่าจะดาเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ
7. ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้
มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียนหรือ
เอกสารอื่นใดของบริษัท
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละป นอกเหนือจากการกาหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกาหนดกลยุทธ์
นโยบายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละป เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดาเนินการตามที่นโยบายกาหนด
รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทาข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกาหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดาเนิน งานของบริษัท
เป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ มติ ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น ตลอดจนแนวทางที่ ไ ด้ก าหนดไว้ รวมทั้ งมี กระบวนการอนุ มัติ ก าร
ดาเนินงานที่สาคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการกาหนดระเบียบอานาจอนุมัติและดาเนินการ มีอานาจอนุมัติ
เรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กาหนด
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
จึงได้จัดทาจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้
เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบใน
การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อ
กฎหมายด้วย อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
ในป 5605 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มี การ
ทาในเรื่องที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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หลักปฏิบัติที่ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
ในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกราย อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใต้หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและส่งผ่านผลตอบแทนนั้นให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมี
การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่ น ด้านการเงิน ด้า นกลยุทธ์ และด้านการดาเนินงาน เป็นต้ น โดยคานึงถึงสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้
แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนาไปสู่เป้าหมายการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคน
ในบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันตระหนักว่าในการดาเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อน โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้การดาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน
บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กับบริษัท ทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูก
ละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. ( 5) 49-1 41
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. ( 5) 49-1 41 ต่อ 1 51
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : ( 5) 49-1 46
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โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
เป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง
เบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ โดยผู้แจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
ในป 5605 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทตะหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และ
ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันในการ
กาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุ คคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง
กรรมการ การพิ จารณาค่า ตอบแทนของคณะกรรมการเพื่ อเสนอต่อ ที่ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ น การกากั บดู แลนโยบายและการ
ดาเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสาคัญใน
การกาหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกาหนด
นโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ในป 5605 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจานวน 6 คณะดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
สาคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ในป 5605 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/5605 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 5605 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

89

ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่มากกว่า 16 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 5605 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน
1 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
4
8

จานวน (คน)
หญิง
5
5

รวม
6
1
4
1

สัดส่วน
ร้อยละ
6.
1.
4.
1 .

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการ
อิสระจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทางานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ างๆ ดูแลให้บริษัทกาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
- หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 5636 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 5636 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
กรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้ าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
1. กรรมการบริ ษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มีวาระการดารงตาแหน่งตาม
ข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่
ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดย
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป กรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
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5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในการ ป 5605 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาป 5605 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 5605 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 4 คน คือ
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
3. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ์
4. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
ทั้งนี้ รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งครบกาหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการอีก และบริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง
- วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ป สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และเมื่อ
ครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ สรรหาและ
กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์
2. บริษัทมิได้กาหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จานวนวาระสูงสุดที่จะดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าอายุหรือ
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ งมิ ไ ด้ เ ป็ น อุป สรรค หากเปรี ย บเที ย บกั บ ความรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ อั น
ทรงคุณ ค่าที่แ ต่ละคนมี และพร้อ มที่จะน ามาก่ อให้เ กิดประโยชน์ ต่ อบริ ษัท ตามที่ ได้รับ ความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้า
ดารงตาแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจานวนป
การดารงตาแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาป
ในป 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ จานวน 4 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายจักรธาร
2. นายยรรยง
3. นายชาตรี
4. ดร.วิศิษฐ์

โยธานันท์
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
50 สิงหาคม 5661
54 ธันวาคม 5666
13 สิงหาคม 5667
14 สิงหาคม 5668

จานวนปี
ดารงตาแหน่ง
1 ป
0ป
4ป
3ป
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- การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
- การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอย่ า งเป็ นทางการ การสรรหาจึ งเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ และคุณ สมบั ติ ของตลาดหลั กทรั พย์ แ ละ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จานวนบริษัทที่กรรมการดารงตาแหน่ง
บริษัทก าหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบี ยนต้อ งไม่เกิ น 6 บริษัท เพื่อให้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นมี ค วามตั้ ง ใจและมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ก รรมการหรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ในกลุ่ ม ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
 สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในป 5605 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 6 บริษัท
 สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในป 5605 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท
 สาหรับผู้บริหารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท
ในป 5605 มีผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยจานวน 3 บริษัท
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ 56-1
และในรายงานประจาป ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
หน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคาปรึก ษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัตใิ นการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัท
ย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การ
จัดทาบัญชีให้ทันต่อการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาและการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การกากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
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4. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ประกอบด้วย
จานวน กรรมการ กรรมการที่
กรรมการที่
(ราย)
อิสระ ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
3
3
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน
3
3
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3
2
1
4. คณะกรรมการบริหาร
5
5
หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ป
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ป
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ และทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
เป็นประจาทุกป
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท
ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ป ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในป 5605 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง
กันเองตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
บริ ษั ท ได้ จั ด ท ากฎบั ต รอ านาจหน้ า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ล่ า สุ ด ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอานาจหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 57 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 (รายละเอี ย ดปรากฏในแบบ 56-1 ข้ อ 9.2
คณะกรรมการชุดย่อย) รวมทั้งได้จัดทาระเบียบอานาจอนุมัติและดาเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัท โดยได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 50 กุมภาพันธ์ 2559
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จานวน 3 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี
การเงิ น และบริ ห ารเป็ น อย่ า งดี คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจหน้ า ที่ บทบาทและการปฏิ บั ติ งานตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์ กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่
เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีขึ้น
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กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ป
● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและเป็น
กรรมการที่ ไ ม่เ ป็ น กรรมการบริ ห าร เป็น ผู้ พิ จ ารณาค่ าตอบแทนของคณะกรรมการทุ ก ชุ ดและผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลัง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 1
คน และกรรมการอิสระ 5 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาป
● คณะกรรมการสรรหา
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาอย่ า งเป็ น ทางการ แต่ ใ นกระบวนการคั ด เลื อ กดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัท
ว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตาม
ข้อบังคับของบริษัท
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน มี
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้
ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ป ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป
5. การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทากาหนดการประชุม
กรรมการล่วงหน้าเป็นรายป มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกาหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของ
ทุกป
5. นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
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3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ
การประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในป 5605 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 5 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบและเป็น ธรรม ให้ มีการเปิ ดเผยข้อ มูล อย่า งครบถ้ว น ในกรณี ที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่ วนได้เสี ยกั บ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อ
ผ่านเลขานุการบริษัท
0. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท ตามกาหนดการที่ให้แก่กรรมการบริ ษัททุกท่าน
ล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจาเป็น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในป 5605 มีการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 6 ครั้ง ซึ่งจานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็น
ประจาทุกไตรมาส ดาเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในป 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่างๆ
และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ
6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่ วนร่ว ม และความรั บผิดชอบของกรรมการแต่ละท่ าน โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกป
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ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 5605 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน
3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่าเดิ มเมื่อเทียบกับป 5601 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกป
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนื อไปจากค่า ตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนั กงานซึ่ งได้รับ จากบริ ษัทตามปกติ ไม่มีก ารให้หุ้ น หุ้น กู้ หรื อ
หลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 561 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในป 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครั้ง ได้กาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ประจาป 2562 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาป 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7. ภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
คณะกรรมการ จะกาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นป โดยมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดาเนินการ หากผลการดาเนินการต่ากว่า
เป้ า หมายก็ จ ะวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ เพื่ อก าหนดแนวทางการแก้ ไ ข และปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานให้ เ หมาะกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานอย่างแท้จริง มีการ
ประเมิน กาหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอานาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่
โดยนาหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกาหนดให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะ
พิจารณาทบทวนเป็นประจาปทุกป
ในป 2562 บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสาคัญในการกาหนดนโยบายการ
บริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
ประจาป เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกากับดูแล และติดตามผลการ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา
และตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและ
สอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บริษัทเปิดเผยอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ)
ในป 5605 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทาใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัท
มีบทบาทสาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/5667 เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 5667 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/5 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดารงตาแหน่ง
เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย
ฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับ
เลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผู้จัดการ
อาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้าน
ภาพลักษณ์ขององค์กร
9. การรวมหรือแยกตาแหน่ง
บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอานาจ โดยการแยกหน้าที่การกากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน
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ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
สรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธาน
กรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับคณะกรรมการที่กาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ ละชุด ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบ
ทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นาและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการ
ทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและเข้าใจ
ในหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าโดยตลอด ซึ่ ง ในการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเรื่ อ งที่ ส าคั ญ ต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบข อง
คณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ในป 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจานวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นาในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย
และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็น
การพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่าน
มากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ลต.) กาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการ
อบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program
(DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กาหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่นหลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร
Company Secretary ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ
เป็นผู้นาที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเค ลื่อนองค์กร เพื่อ
นาไปสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program
(DAP) ครบทุกคน
ในป 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
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หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
- “Chief Transformation Officer : (CTO Course) รุ่นที่ 1/2019”
ในวันที่ 50 มิถุนายน – 58 สิงหาคม 5605
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019"
ในวันที่ 18-19 กันยายน 5605
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร
นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร

หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
- “คุ ณ สมบั ติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท และความส าคั ญ ของ Contact
Person” ในวันที่ 57 สิงหาคม 5605
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาป 56-1 และรายงานประจาป เป็น
ONE REPORT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 5605
จัดโดยสานักงาน ก.ล.ต.
- “การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน-บริษัทมหาชนจากัด”
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 5605 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- “หลักการพื้นฐานของ TFRS 9”
ในวันที่ 51 ธันวาคม 5605 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- “TFRS 16 สัญญาเช่า และ ประเด็น Deferred Tax”
ในวันที่ 50 ธันวาคม 5605
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การบัญชีด้านรายได้”
ในวันที่ 57 กันยายน 5605
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3 ฉบับสาคัญ TFRS 15, TFRS 16 และร่าง TFRS 9”
ในวันที่ 56 ตุลาคม 5605
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- “คุ ณ สมบั ติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท และความส าคั ญ ของ Contact
Person” ในวันที่ 57 สิงหาคม 5605
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาป 56-1 และรายงานประจาป เป็น
ONE REPORT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 5605
จัดโดยสานักงาน ก.ล.ต.

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมินผลงานประจาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ รายคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้ดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติ
ไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่
กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่
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1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังนี้
ช่วงคะแนน
เกณฑ์ประเมิน
มากกว่าร้อยละ 8
ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 70-80
ดี
มากกว่าร้อยละ 0 -7
พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
ต่ากว่ามาตรฐาน
ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ลาดับ
หัวข้อประเมิน
ผลประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ
1 .
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 .
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
1 .
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภาพรวมเฉลี่ย
100.00

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การประเมินผลงานประจาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สาหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินโดย
พิจารณาและประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
1. ภาวะผู้นา
2. ผลการดาเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกาหนดกลยุทธ์
หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่ า บุคคลกรที่จะเข้า มาดารงต าแหน่งผู้บ ริหารระดั บสูงในทุก ระดับ เช่ น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญและเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกากับดูแลให้การสรรหา
บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กาหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกากับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้อง
กับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

1. แผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญกับการสืบทอดตาแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตาแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตาแหน่งผู้นาองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
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คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้
1. กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ
ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบ
ทอดตาแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดาเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ผู้บริหารในลาดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
2. แผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็น
ผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลาดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทางานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กาหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตาแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมอง
ภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลาดับต่อไป
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผล
การดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจาป เพื่อร่วมกาหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของป
ถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกในการทางานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
3. ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
บริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตาแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท
โครงสร้างองค์กร คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น
2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท
เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ในป 5605 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
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ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในเกือบทุกกระบวนของการดาเนินงานจะต้องให้ความสาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทยังได้กาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างจิตสานึกของพนักงานบริษัทและบริษัท
ย่อยให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทาเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้
เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ทเคารพต่อ สิ ทธิ ขั้ นพื้ น ฐานของผู้ถื อ หุ้น ตามที่ กาหนดไว้โ ดยกฎหมาย ข้ อบั ง คับ จรรยาบรรณทางธุร กิ จ และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน ที่
เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ ดูแล
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ในป 5605 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการป 2561 ที่มีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิเป็นจานวนเงิน 315.67
ล้านบาท เนื่องจากกาไรสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกาไรจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งบริษัทต้องสารองเงินสด
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุก ไตร
มาส และเปิดเผยการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป 5605 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค
2. พนักงาน
พนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยทุ ก คนเป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค่ า และเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ สู่
ความสาเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทางานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทางาน สร้างให้พนักงานทุก
คนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแล
พนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงานรู้รักสามัคคี มีความ
เชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิท ธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและ
โยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทางานให้แก่พนักงาน
ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มี การส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และ
รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ
ของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกาหนด
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นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิ บั ติ ง าน และจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยยั ง ได้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมี การส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทางานผ่าน
ช่องทางที่กาหนด
ค่าตอบแทนของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทแต่ละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และ
ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจั ดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมี
การดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อ
ส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบั ติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็น
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสม
เงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 6-16 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงาน
จะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการ
สวัสดิการ” (มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 5 ป) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
บริษัทย่อย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบ
ของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คาปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ วันเวลาทางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจาป และวันลาหยุดประเภท
ต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทางาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสานักงานและโรงงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
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- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
สงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 6 ของค่าจ้าง โดยสมาชิก
สามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 6-16 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้มีเงินบาเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาป และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตาม
ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การ
จัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 0 ชม./คน/ป ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 6 %
ของจานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป
การฝึกอบรม
อบรมครบ 0 ชั่วโมง
อบรมยังไม่ครบ 0 ชั่วโมง
จานวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2562

จานวน
พนักงาน
111 คน
32 คน
143 คน

อัตราการ
ฝึกอบรม
77.62%
22.38%
100.00%

ชื่อหลักสูตร
วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-เบส เพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้อง
สัมมนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดระยอง
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคหูเสื่อม รุ่น 1
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคหูเสื่อม รุ่น 5
การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
การจัดทาเอกสาร QP/QM/FM/WI ของระบบ ISO:5 16
การนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สาหรับบริษัทมหาชนจากัด
การบูรณาการระบบเพื่อขยายศักยภาพองค์กรและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ
โรงงานรักระยอง ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในและภายนอกโรงาน
อันตรายจากสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย BBS
สัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
หลักการเป็นหัวหน้างาน

104

รายงานประจำ�ปี 2562

จานวนชั่วโมง
3
0
6
0
0
0
3
3
0
0
0
0
6
3

ชื่อหลักสูตร
การประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการทางานตามมาตรฐาน ISO46 1
การตรวจวัดเพื่อบารุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.
เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9 TFRS16 TFRS10 สาระสาคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกอย่างปลอดภัย
ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
โทษและพิษภัยของสารเสพติด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีเบื้องต้น
สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 36/5605
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบ Health Management ในองค์กร
สุขใจพร้อมรับวัยเกษียณ
การใช้งานระบบ SET Link
ดับเพลิงขั้นต้น
ผู้บังคับปั่นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะแก่ผู้บังคับปั้นจั่น รุ่น 1/05
รวมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร

จานวนชั่วโมง
3
6
15
3
0
3
15
3
0
3
6
6
0
3
6
6
242

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางาน : บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญ
กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน ด้วยการกาหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่ อ
ดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
สม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 54 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ป บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้
- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทางานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มี
สภาพการทางาน และมีวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการ
ทางานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทางาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดขึ้นอย่าง
เข้มงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการ
ดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดาเนินงานดังนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวนกรรมการ
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม
1 คน แต่ไม่ถึง 6 คน
7
400
15
2
17
1 คน แต่ไม่ถึง 6 คน
7
169
1
1
11
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน

1. จป.ระดับบริหาร
5. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม

ชาย
11
18
1
30

UWC
จานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

รวม
14
25
2
41

RWI
จานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
5
2
7
31
6
37
1
1
37
8
45

UWC
20 คน

RWI
11 คน

11 คน
9 คน

7 คน
4 คน

ช่องทางการสื่อสารสาหรับพนักงาน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัท
ย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์
เกี่ยวกับการทางาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดาเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตามลาดับต่อไป
บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับ
ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
ในป 5605 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดาเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
3. ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย ดาเนิน
ธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้น ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและ
บริการในราคาที่เป็นธรรม

106

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- จัดให้มีการให้คาแนะนา รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ
- มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสาคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ความสาคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกาหนด
ไว้
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดาเนินการอย่าง
เป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในป 5605 ไม่ ปรากฏข้อ ร้องเรียนจากลู กค้า ที่เป็น นัยส าคัญ ส่วนข้ อร้อ งเรีย นอื่น ๆ บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยได้ นามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้น
เกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสาคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้อง
รายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
 บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 ไม่ทาลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาหนดให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องทาการค้ากับ
บริษัทเท่านั้น
 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
ในป 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
5. คู่ค้า
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัด
ต่อกฎหมาย
 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
 มุ่ งสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ความร่ ว มมื อ ที่ ดี และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มกั บ คู่ ค้ า เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
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 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสาคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในป 5605 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
6. เจ้าหนี้
บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มี ต่อ
เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชาระให้เจ้าหนี้
ตรงตามกาหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
ในป 5605 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชาระ
หนี้แต่อย่างใด
7. แรงงาน
บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดาเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสาคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสาคัญของ
ธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร
เคารพในสิทธิทางการเมือง อัน พึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
สังคม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ
 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนาไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม
 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รบั การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และ
ไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
9. สิทธิทางการเมือง
 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อานาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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10. ภาครัฐ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กากับดูแลอย่าง
เคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกาหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กาหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสานึก ความ
รับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน ราชการใน
การสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป ดาเนินธุรกิจ
เพื่อเป็นการคืนกาไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดาเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
 จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุนให้แก่
มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จาเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรม
โรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดาเนินงาน
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาว
ปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12. สิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนินธุรกิจโดย
คานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจาก
ภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14 1:2015
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิต สานึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทาอย่างต่อเนื่อง
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การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกาหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน
และสร้างจิตสานึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ามัน และน้าประปาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งสถานที่ทางานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วน
โรงงานและสานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสง
สว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบสารเรื องแสง
เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืน
ยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
 ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ
ระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สานักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO
Conference
หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะกากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การกากั บดูแลให้บริษัทมี ระบบการควบคุ มภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
สานักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสาคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. การกากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละป และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่
จะเกิด เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
อนึ่ง ในรอบป 5605 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง
กับบริษัท โดยสรุปที่สาคัญได้ดังนี้
1. ประวัติการกระทาผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ในช่วงรอบปที่ผ่านมา และในป 5605 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทาที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 5636
หรือกฎหมายต่างๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกาหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริ ษั ท อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ไม่ มี ชื่ อ เสี ย งในทางลบ อั น เนื่ อ งมาจากความล้ ม เหลวในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็น
เรื่องการกากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน
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การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดาเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศ
ข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกาหนด
อนึ่ ง กรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ในเครื อ ไม่ มี ก ารกระท าที่ เ ป็ น การขั ด ต่ อ
กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 5636 หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งไม่มีการกระทาที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการ
กระทา ดังต่อไปนี้
- ไม่มีการกระทาที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- ไม่มีการกระทาผิดด้านการทุจริต หรือการกระทาผิดด้านจริยธรรม
2. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้กาหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทาการ ซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิด เผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกาหนดให้
กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
หากมีการซื้อ ขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน
ทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดาเนินการ
ตามที่กาหนด
เลขานุการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาป และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายจะดาเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทาการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้
แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทาการซื้อขาย
ในป 2562 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา
ที่ห้าม
ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้บริหาร 4 รายแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5605 คิดเป็นสั ดส่วนร้อยละ 6. 1 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อมจัดทารายการ
สรุปไว้ในรายงานประจาป ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้าง
การจัดการ”
3. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 5661 และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.5/5665 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีเสียได้เสียของตน หรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่า
ด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/5665 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 5665 ได้
กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ เสีย ให้นาส่งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ต่อเลขานุการบริษัท
ภายใน 16 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจาปทุกป ภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นป ถึงแม้ว่า
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในป 5605 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดาเนินการจัดทารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม
ในป 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน ก.ล.ต.
5. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
ด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการผู้มสี ่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และ
เปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย (รายละเอียด
ปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
รายการที่ เกี่ยวโยงกันจะได้ รับการพิ จารณาจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ56-1 และรายงานประจาป
6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึ งไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจาปอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
การทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการด้ วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และได้กระทาอย่างยุติธรรม โดยกาหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ
จากผู้ถือหุน้ บริษัทได้ดาเนินการตามขั้นตอนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. โดยก่อนทารายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
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บริษั ทก าหนดให้ กรรมการบริษัท มีส่ วนได้ เสี ยต้ องออกจากห้ องประชุ มและ/หรือ งดออกเสี ยงในวาระนั้น เพื่ อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัท
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้
เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกาหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็น
ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กาหนดและได้
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถ
ตรวจสอบได้
ในป 5605 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้น และ
บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่
บริษัทย่อย และไม่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า ของป 5605 ไว้ในรายงานประจาป และ แบบ 60-1
7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
- การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย
หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจาปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี ประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุม
ภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาป หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ 56-1 “ข้อ 11.
การควบคุมภายใน”
- การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานให้บ ริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทาหน้าที่ในการสอบทาน และประเมิน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระ
เพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัท
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ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
เพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงาน
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่าย
บริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิ น และสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจานวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจาป หัวข้อ “รายงานการกากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
8. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความเหมาะสม
และความเพียงพอต่อการดาเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
9. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสาคัญที่กรรมการบริษั ทจะต้อง
กากับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กระบวนและการกากับดูแลในเรื่องของการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ มีดังนี้
นโยบายการกากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทาหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสานึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่
กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นาขึ้นเผยแพร่ใ นเว็บไซต์
ของบริษัท

114

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนาไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะ
ร่วมกันยึดถือสาระสาคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม
คู่มือฯ ซึ่งกาหนดให้เป็นแผนประจาป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมขอเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจาทุกไตรมาส
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยจัดทา “นโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/5601 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 5605 ได้มีมติให้ บริษัท แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต
การฝึกอบรมและการสื่อสาร
ในป 5605 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและ
การเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสาร
ของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตาม
ช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สาคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชาระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่
เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทาผิด การฝ่าฝืนกฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
บริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส
และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทาง
วินัยของบริษัท กฎหมายที่เ กี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกาหนด
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บทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้ง
ผลการดาเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิด ชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลาดับ
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต
และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนามาจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างระบบ
ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแนวทางการติ ดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
เป็นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทางานที่เป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตในการ
ปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง
หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
ในป 5605 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
1. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เชิงธุรกิจ ต้องกระทาด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึกรายละเอียด
ของขวัญทั้งหมด และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงานหรือ
บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในป 5605 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน
บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้ง
เบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรี ยนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
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1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. ( 5) 49-1 41
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. ( 5) 49-1 41 ต่อ 1 51
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : ( 5) 49-1 46
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
เป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง
เบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
ในป 5605 ทีผ่ ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัทแต่อย่างใด
นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกาหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทา
คอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกาหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็ จจริง จะได้รับความคุ้มครองจาก
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน
ตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
3. บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดาเนินการโดยใช้กลไกที่ ไม่
ก่อให้ เกิด ผลกระทบต่อ ผู้แจ้ งเบาะแส โดยมี มาตรการคุ้ม ครองผู้ร้ องเรียนที่เป็ นระบบและยุ ติธรรม ข้อมู ลของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ในป 5605 ที่ผ่านมาการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดาเนินการโดยหน่วยงานกากับดูแล เนื่องจากไม่ได้
ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกาหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ
ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน
หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อย
จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กร
ภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
ในป 5605 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า
หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
บริษัทดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุง่ เน้นการใช้ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้บริ ษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญ ทั้ง
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทาและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนัก งาน เป็ นลายลั กษณ์อั กษรให้ เป็ นคู่มื อแก่ก รรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงาน ทั้งยังจัดท าบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ในป 5605 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ ทางแบบแสดงรายงาน
ประจาป (แบบ60-1) รายงานประจาป (แบบ 60-5) และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยข้อมูลสาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของ
บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน
ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่าน
ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
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 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท บริษัทได้
จัดทาและเปิด เผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลัก เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. เพื่ อ
ประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ในป 5605 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดาเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สานักงาน ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 ด้านงบการเงินประจาปีและงบการเงินประจาไตรมาส บริษัทได้จัดทางบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น
หรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และจัดให้มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
ทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
 การรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กาไรสุทธิ
ตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่
คาอธิบายผลการดาเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชานาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสานัก งาน
ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริษัท
อย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี” ของรายงานประจาป
ในป 2562 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลา
และ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดาเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
3. การกากับดูแลการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจาป และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติ
สม่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปิดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
การท ารายการดั ง กล่ า วของบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือ หุ้น บริ ษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ไ ด้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทารายการ ความสัม พันธ์ ลักษณะของรายการ และ
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มูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาป ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน ” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “15.
รายการระหว่างกัน”
ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เป็นการทารายการกับบริษัทย่อย ซึ่ง
เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. การกาหนดให้ก รรมการบริษัท และผู้ บริห าร ต้ องจั ดท าแบบรายงานการซื้ อขายหลัก ทรั พย์ การถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทาแบบรายงาน
ต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 69)
ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 36-E1) ภายใน 7
วันทาการนับแต่วันที่มีดารงตาแหน่ง
ในป 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดาเนินการ
จัดทาแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาป ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “8.
โครงสร้างการจัดการ”
6. การกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกสิ้นป
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้อง
ยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
การเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 16 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 3 วันต้องรายงานประจาปนับจากวัน
สิ้นป เลขานุการบริษั ทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ในป 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
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ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในป 2562 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
8. การกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กาหนดไว้ในพันธกิจ ของบริษัท
เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
ในป 5605 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจาป หัวข้อ “รายงานความรับผิ ดชอบต่อสังคม”
(Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน่วยงานทั้งบริษัทและบริษัท ย่อย บริษัทและบริษัทย่อยจั ดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกั บ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจ
ขององค์กรและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์ กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในป 2562 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทางาน
พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดย
ในป 5605 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจาทุกเดือน
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิ น หรือ สารสนเทศอื่น ๆ ต่อ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้
1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 อันดับแรกของบริษัท ณ วัน
ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ประชุ ม สามั ญ ประจ าป ปั จ จุ บั น ก่ อ นวั น วั น ประชุ ม และเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com
2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นป
สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจาป หัวข้อ “โครงสร้างจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 60-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการ
แข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจาป
ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “5. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาป ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัท” และแบบ 60-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
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5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจาป ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ“3. ปัจจัยความเสี่ยง”
6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่
จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน
เดือน ป ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจาป หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจานวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม” และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ 8.1
คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.5 คณะกรรมการชุดย่อย
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ
และจานวนค่ า ตอบแทนที่ แ ต่ล ะท่า นได้รั บ จากการเป็ นกรรมการบริ ษั ทและกรรมการชุด ย่ อย และนโยบายการค่า จ่ า ย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง สาหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติซึ่งเปิดเผยในรายงานประจาป หัวข้อ
“โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและ
ผู้บริหาร”
8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในหลักปฏิบัติที่ 3 เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หัวข้อย่อยการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจาป และ แบบ 60-1
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาป หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น
ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
10. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจาป ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “9.0 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจาป ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 60-1
ในหั ว ข้อ “8.5 ผู้ บ ริห าร เรื่ อ ง โครงสร้า งการบริ ห ารจั ด การของบริษั ท ” และผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. พร้อม
รายงานการกากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาป หัวข้อ “รายงานการกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ60-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 6”
13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ในหลักปฏิบัติที่ 0 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ในรายงานประจาป และแบบ 60-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
14. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถ
ดาวน์โหลดได้
15. เปิดเผยรายงานประจาปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
17. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
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ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารผ่านสื่อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทได้กาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่
คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร
เลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 049-1041 ต่อ 1 51 โทรสาร : (02) 049-1045
E-mail : kenika@cenplc.com
5. บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าในธุรกิจของบริษัทย่อย ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้
เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทย่อย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า
3. สารสนเทศที่สาคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 โครงสร้างองค์กร
 ข้อบังคับบริษัท
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
 รายงานคณะกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 รายงานประจาป (แบบ 60-5) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาป (แบบ 60-1)
 งบการเงินทุกไตรมาส
หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุน และในฐานะของเจ้าของบริษัท
และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสาคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความเป็น
เจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่าง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท เช่น รับทราบผล
การดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้
1.

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดาเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
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2.

ในการกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กาหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทาการของธนาคาร
พาณิชย์ โดยจะกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 8.3 น. – 17. น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ในป 5605 บริษัทกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 ในวันอังคารที่
3 เมษายน 5605 สถานที่ประชุมคือ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 6 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 375 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 15 โดยเริ่มประชุมเวลา 14. น. ซึ่ง บริษัทมีนโนบายส่งเสริม
และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือก
สถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้
อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3 โดยบริษัทได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในป 5605 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3.
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บริษัทให้ความสาคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กาหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทาต่อทิศทางการดาเนินงานกิจการ
ของบริษัท โดยบริษัทจะกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ พิจารณา
อนุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็น
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปวาระสาคัญๆ เช่น
- วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
- วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูล
เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท โดยได้ ผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ดู ถึ ง ความเหมาะสมด้ า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่
ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณา
กาหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงิน
ค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจาทุกป แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจาป
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่า
ตอบกรรมการและผู้บริหาร”
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้างหรือผู้ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ งบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ชื่ อ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ความเป็ น อิ ส ระ
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ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับ
บริษัท จานวนปที่ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูล เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างป
ปัจจุบันกับปที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงาน
ประจาป ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 60-1 ในหัวข้อ “9.0 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
- วาระการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปัน
ผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปปัจจุบันกับ
ปที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่
จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
4.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคาชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เ กี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี เ วลาในการพิ จ ารณามากยิ่ ง ขึ้ น ทางเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท คื อ
www.cenplc.com

5.

บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน)
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปบัญชี บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ
ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา
- รายงานประจาปพร้อมด้วยงบการเงิน
- วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิ จารณา เช่น พิจารณารับ รอง พิจารณาอนุมัติ เพื่ อ
พิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
- วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมหลักสูตร
ต่า งๆ ประวั ติก ารท างานในปั จจุ บัน และในอดี ต จานวนบริ ษัท จดทะเบีย นและบริษั ททั่ ว ไปที่ด ารงตาแหน่ ง
กรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปนั้นๆ ปที่เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท การ
ถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 6 ป ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ในช่วงปที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
- วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมั ติ วงเงินที่ใช้จริงในปที่ผ่านมา เปรียบเทียบ 5 ป นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน
เปรียบเทียบ 5 ป และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- นิยามกรรมการอิสระ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่
กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนน
ได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ ือหุ้นที่เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้า
ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปแบบรูปเล่ม
6.

บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 พร้อมวาระและรายละเอียดการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 51 มีนาคม 5605 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน ผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

7.

บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 3 วัน คือวันที่ 1-3
เมษายน 5605 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อม
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือ
หุ้นได้

8.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 2562 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 5605 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้
รายละเอียด
ผู้ถือหุ้นตามนายทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น
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จานวน
(ราย)
2,831
63
55
31
20
11

จานวน
หุ้น
745,141,929
384,793,30
89,368,86
596,434,61
166,626,500
128,808,010

สัดส่วน
ร้อยละ
100.00
61.04
53.55
70.78
43.30
33.48

9.

กาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของ
บริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้
กระทาโดยเปิดเผย ด้วยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกน
บาร์โค้ด

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกาหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กากับดูแล เช่นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
11. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ทั้งนี้ ในป 5605 บริษัทได้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 5605 และได้เผยแพร่หนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 59
มีนาคม 2562 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน
12. บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 5605 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) ได้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 เมษายน 5605 ซึ่งเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับ
ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
13. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กาหนดให้มีขั้นตอนในการประชุม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคานึงถึงความสะดวก
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดการลงทะเบียน
ด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยใน
การลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททาหน้าที่แจ้งจานวนและสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่
ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะ
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจาป 5605
จานวน 5 คน คือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอานวยชัย และ นางสาวกมลทิพย์ รัตนนันทวาที แห่งสานักงาน บริษัท ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และแนะนาที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ จาก
บริ ษั ท ส านั ก งานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิ ท ยา จ ากั ด เข้ า ร่ ว มประชุ ม และเป็ น ผู้ ต รวจสอบการนั บ คะแนนเสี ย ง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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(Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย ต่อจากนั้น
ประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
15. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้น
เจ็บป่วยหรือติดภารกิจสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป 5605 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 1 คน มี
กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ซึ่งกรรมการ 1 คน ติดภารกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 9 % ของ
กรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้าน
บัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัท
16. บริษัทดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนาเสนอประเด็นต่างๆ
ของแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษั ทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น อย่างเต็มที่ในแต่ละ
วาระ ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่ อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง
17. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดย
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน พร้อมทั้ง
เก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นับระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มี
การแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผล
คะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.cenplc.com และ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความ
จาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ดังนี้
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- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจาปปัจจุบันก่อนวันประชุม จานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
ตลอดจนข้อมู ลอื่น ๆ ที่ จาเป็น ต่อการตั ดสิน ใจของผู้ ถือ หุ้น เพื่อ ให้ผู้ ถือหุ้ นมั่น ใจและเชื่อ มั่นว่ าโครงสร้างการ
ดาเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่ า งชาติ สามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท โดยตรงจากเลขานุ ก ารบริ ษั ท ผ่ า น E-mail :
kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพท์สายตรง (02) 049-1041 ต่อ 1 51
19. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่
ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มี
ข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบพิจารณา
20. ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าป ทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ยั ง ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
21. ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าป ทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ว าระการแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละการก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการ
แต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณา
22. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคาถามใน
วาระต่างๆ อย่างอิสระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในป 5605 ได้มีผู้ถือหุ้น 6 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคาถาม-คาตอบ เป็นลายลักษณ์
อักษร
23. บริษัทดาเนินการเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 5605 ให้สาธารณชนทราบ
ถึงผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุม คือวันที่ 3 เมษายน 5605
24. บริษัทดาเนินการจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป 5605 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 5605 ภายหลังที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง ซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคาถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือ
หุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 5605 พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
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บริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งดาเนินการนาส่งรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้นต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพ
บรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม
25. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดาเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสาคัญประกอบด้วย
- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
- มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตร
เสีย
- ประเด็นคาถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคาตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
26. การลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวาระจะกระท าโดยเปิ ด เผย มี บั ต รลงคะแนนเสี ย งทุ ก วาระแจกให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้
กระบวนการนับคะแนนดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ
งดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนามาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็น
ด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน
แล้วชูบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่ว มประชุม จานวน
หุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่
อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เป็นจานวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วม
ประชุมพร้อมลงนามรับรอง
ในป 5605 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสาคัญ คือ วาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สานักงาน
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
27. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
28. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
29. บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่าเสมอ
และทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นา
ข้อมูลที่สาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.cenplc.com
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30. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นัก
ลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญและได้กาหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง จึงกาหนดกระบวนการที่อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิด
โอกาสให้โดยไม่มีข้อจากัด
31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทาใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้ น
ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อ
บริษัท
32. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ตั้งแต่วันที่ 15 – 56 เมษายน 5605 และนาส่งขั้นตอนดาเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ www.cenplc.com
- E-mail : kenika@cenplc.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง
คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 11 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1 15
ในป 5605 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้า
33. บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัท ดังนี้
- บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
- บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถื อหุ้น ณ วันกาหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2562
- คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.01 ซึ่งไม่เกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 69.73 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
- บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.60 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการ
พัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า
CG Code) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
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1/5603 ได้อนุมัติให้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ป 560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้
ในป 5605 บริษัทได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แต่ยังมี
บางเรื่องที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ
1. บริษัทควรจัดทารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจาปี
หรือจัดทาเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกต่างหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative
(GRI)
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปแล้ว
2. บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์
บริษัทมีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ข่าวสารต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนแล้ว
3. บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึง
ฐานะทางการเงินของบริษัท
บริษัทได้เผยแพร่ฐานะทางการเงินและคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นประจาทุกไตรมาสผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกากับดูแล
กิจการ โดยควรกาหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 1 คน ที่มีวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ป แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ
และมีความเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริษัท และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็น
และมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี มี
การบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
และที่ประขุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การดาเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม
ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มกี ารรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส
ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นในช่องทางต่างๆ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com
- ประชาสัมพันธ์ ทาง แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างขยายผลไปคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในป 5605 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาป
5605 ซึ่งมีจานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 067 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจาป 5601 และข้อมูลป 5601 ที่เปิดเผย
สู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสารวจในระดับ “ดีมาก”
ช่วงคะแนน
9 -1
8 -89
7 -79

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี

จานวนหลักเกณฑ์และน้าหนักที่ใช้ในการประเมิน
หมวด
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
6. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
รวม

หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ)
ป 5605
ป 5601
35
35
19
19
59
59
63
63
18
18
541
541

น้าหนัก (%)
ป 5601
ป 560
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
1. กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
(1) รำยได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2562 จานวน 2,107.54 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,161.24 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 35.53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีจานวน 3,268.78 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจานวน 1,427.57 ล้านบาท ลดลง 236.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.82
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จานวน 1,688.47 ล้านบาท เนื่องจาก
 บริษัทย่อย (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)) (RWI) มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว ลวดเชื่อมไฟฟ้า ลวดตะแกรงเหล็ก ลวดปลอกและลวดสปริง ในปี 2562 จานวน
676.09 ล้านบาท ลดลงจานวน 334.52 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 33.10 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีจานวน 1,010.61 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีราคาขายสินค้าและปริมาณการขายลดลง โดยรายได้หลักมาจากการ
ขายลวดแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ในอัตราร้อยละ 49.63 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว อัตราร้อยละ 47.67 และผลิตภัณฑ์
อื่นอัตราร้อยละ 2.70 ของยอดขาย
 บริษัทย่อย (บริษัท เอ็นเนซอล จากัด) (ENS) มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า และพลังงานความ
ร้อนในปี 2562 จานวน 283.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 45.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.32 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 237.64 ล้านบาท
 บริษัทย่อย (บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)) (UWC) มีรายได้จาการขายสินค้าต่อไปนี้
- รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทโซ่เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่าง โดยใน ปี 2562 มียอดขาย
จานวน 8.30 ล้านบาท ลดลงจานวน 2.12 ล้านบาท หรือ ลดลงประมาณร้อยละ 20.35 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 10.42 ล้านบาท
- รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 459.62
ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นจ านวน 36.75 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ นประมาณร้อ ยละ 8.69 เมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 422.87 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
 บริษัทย่อยมีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการจานวน จานวน 647.00 ล้านบาท ลดลง 382.54 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อย 37.16 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จานวน 1,029.54 ล้านบาท โดยลดลงจาก
บริษัทย่อย (UWC) เนื่องจากส่งมอบงานได้ลดลง
 สาหรับรายได้อื่นในปี 2562 มีจานวน 32.98 ล้านบาท ลดลง 101.02 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ
75.39 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 134.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยกำร
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
อื่นๆ
รวม
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2562
2561
2560
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
6.96 21.10
53.33 39.80
49.83 56.25
16.14 48.94
39.68 29.61
35.55 40.13
0.08
0.24
0.34
0.25
0.98
1.11
9.80 29.72
40.65 30.34
2.22
2.51
32.98 100.00 134.00 100.00
88.58 100.00

 บริษัทย่อยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ ในปี 2562 จานวน 6.96 ล้านบาท ลดลง 46.37 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาขายเศษลวดลดลง และบริษัทมีปริมาณการผลิตลดลง จึงทาให้เศษลวดในการผลิตลดลง
 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยรับ ในปี 2562 จานวน 16.14 ล้านบาท ลดลง 23.54 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี
2561 บริษัทย่อย (ENS) มีดอกเบี้ยรับจากการรับคืนเงินประกันภัย เนื่องธุรกิจหยุดชะงัก สาหรับดอกเบี้ยรับในปี2562 เป็น
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย (ENS)
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น ในปี 2562 จานวน 9.80 ล้านบาท ลดลง 30.85 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี
2561 บริษัทย่อย (ENS) มีรายได้จากการรับคืนเงินประกันภัยเนื่องธุรกิจหยุดชะงัก สาหรับรายได้อื่นในปี 2562 เป็นกาไรจาก
การจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และรายได้อื่นๆ
(2) กำไรขั้นต้น
สาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากการขายสินค้า รายได้จากงานโครงการและงานบริการ
จานวน 236.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.39 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตราขาดทุนร้อยละ
4.73 เนื่องจากบริษัทย่อย (RWI) มีปริมาณการขาย และราคาขายลวดเหล็กลดลง และบริษัทย่อย(UWC) มีต้นทุนรับจ้างและ
งานโครงการเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดของงานโครงการที่ได้ปิดงานตามคาสั่งซื้อไปพร้อมกับรายได้ที่
ส่งมอบ
 บริษัทย่อย (RWI) ขาดทุนขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 1.21 ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีกาไรขั้นต้น ร้อยละ 5.59 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบลวดเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาขายปรับลดลง จึงทาให้
ปริ มาณการขายลดลง โดยราคาขายในปี 2562 มี ราคาต่ากว่ าปี 2561 ประกอบกับ บริ ษัท มีก ารบริ หารจั ดการสิน ค้ า
เสื่อมสภาพบางส่วน และได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จึงทาให้บริษัทขาดทุนขั้นต้น
 บริษัทย่อย (UWC, WJC) ขาดทุนขั้นต้นจากรายได้จากงานโครงการและการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 29.15
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี ขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 10.21 เนื่องจากการเลื่อนแผนการผลิตและส่ง
มอบของลูกค้าออกไปจากกาหนดการเดิม ทาให้บริษัทต้องแบกภาระต้นทุนค่าแรงและโสหุ้ยการผลิต และมีการรับรู้ค่าใช้จ่าย
ที่เหลือทั้งหมดของงานโครงการที่ได้ปิดงานตามคาสั่งซื้อไปพร้อมกับรายได้ที่ส่งมอบ
(3) ค่ำใช้จ่ำย
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,615.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.15 ล้านบาท จากปี 2561
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,486.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.70 โดยมีสาเหตุดังนี้
 ต้นทุนขายสินค้าจานวน 1,475.25 ล้านบาท ลดลง 236.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.82 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 1,711.87 ล้านบาท โดยผันแปรไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
 ต้นทุนจากงานโครงการและการให้บริการจานวน 835.63 ล้านบาท ลดลง 299.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
26.36 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 1,134.69 ล้านบาท โดยผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดของงานโครงการที่ได้ปิดงานตามคาสั่งซื้อไปพร้อมกับรายได้ที่ส่ง
มอบ
 ต้นทุนในการจัดจาหน่าย จานวน 33.72 ล้านบาท ลดลงจานวน 12.08 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน จานวน 45.80 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายลดลง ส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าลดลง
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 208.47 ล้านบาท ลดลงจานวน 28.06 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 236.53 ล้านบาท เนื่องจากค่าตอบแทนผู้บริหารและค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง
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 ค่าใช้จ่ายอื่นจานวน 493.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.15 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 293.29 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
จานวน 51.73 ล้านบาท บริษัทย่อยขาดทุนจากด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจานวน 141.18 ล้านบาท บริษัทย่อย
(UWC) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจานวน 42.01 ล้านบาท และขาดทุนจากสัญญางานโครงการ
ที่สร้างภาระจานวน 64.69 ล้านบาท และบริษัทย่อยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นจานวน 14.06 ล้านบาท
 ขาดทุนจากการลงทุนจานวน 507.29 ล้านบาท เป็น ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
จานวน 4.42 ล้านบาท และ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
จานวน 502.87 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงินจานวน 62.23 ล้านบาท ลดลง 2.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.43 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 64.44 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
(4) กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
 สาหรับปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จานวน 929.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 993.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกาไร จานวน 63.57 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน
และ บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุ นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
จานวน 502.87 ล้านบาท บริษัทขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 51.73 ล้านบาท บริษัทย่ อย
ขาดทุนจากด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจานวน 141.18 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจานวน 42.01 ล้านบาท และขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระจานวน 64.69 ล้านบาท
และบริษัทย่อยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่นจานวน 14.06 ล้านบาท

2. กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจานวน 4,168.71 ล้านบาท ลดลง 1,560.56 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจานวน 5,729.27 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 354.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 212.20 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมี
จานวน 142.25 ล้านบาท
- เงิน ลงทุน ชั่วคราว จานวน 328.25 ล้า นบาท ลดลงจานวน 409.80 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมี จานวน
738.05 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้าจานวน 502.87 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จานวน 334.80 ล้านบาท ลดลงจานวน 563.07 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมี
จานวน 897.87 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอกลดลง 404.11 ล้านบาท ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน(บมจ.
อีเอ็มซี) ลดลง 3.44 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอกลดลง 110.86 ล้านบาท และ รายได้ค้างรับบุคคลภายนอกลดลง
36.27 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จานวน 8.06 ล้านบาท ลดลง 0.62 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวนเงิน 8.68 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือสุทธิ จานวน 383.81 ล้านบาท ลดลงจานวน 282.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.39 จากสิ้นปี
2561 ซึ่งมีจานวน 666.74 ล้านบาท เป็นผลมาจากวัตถุดิบลดลง 125.69 ล้านบาท งานระหว่างทาลดลง 67.43 ล้านบาท
สินค้าสาเร็จรูปลดลง 25.79 ล้านบาท สินค้าระหว่างทางลดลงจานวน 33.57 ล้านบาท และมีการบันทึกค่าเผื่อการลดลงของ
สินค้าเพิ่มขึ้น 35.51 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย (UWC) มีวัสดุโรงงานเพิ่มขึ้นจานวน 5.31 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อการลด
มูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 25.21 ล้านบาท แต่มีงานระหว่างทาลดลงจานวน 69.59 ล้านบาท และวัตถุดิบลดลงจานวน
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40.25 ล้านบาท สาหรับบริษัทย่อย (RWI) มีงานระหว่างทาเพิ่มขึ้น 3.85 ล้านบาท และบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้น 10.21 ล้านบาท แต่มีสินค้าสาเร็จรูปลดลงจานวน 24.36 ล้านบาท วัตถุดิบลดลงจานวน 84.96 ล้านบาท
และมีสินค้าระหว่างทางลดลงจานวน 32.72 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จานวน 56.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 23.46 ล้านบาท จากสิ้ นปี 2561 ซึ่งมี จานวน
33.44 ล้านบาท เนื่องจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจานวน 1,136.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน
984.64 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 152.17 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจัดประเภทสินทรัพย์ของบริษัท
ย่อย UWC ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (ดูจากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 15.2) และลดลงจานวน 152.17 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทย่อย (PGE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UWC ได้
โอนขายทรัพย์สินให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจากหยุดดาเนินงาน
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน จานวน 218.15 ล้านบาท ลดลงจานวน 37.49 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561
ซึ่งมี จานวน 255.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (UWC) และ บริษัทย่อย (ENS) ถอนเงินฝากธนาคารที่หมดภาระค้า
ประกันตามสัญญาแล้ว
- เงินลงทุนเผื่อขายจานวน 86.76 ล้านบาท ลดลง 91.47 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมี จานวน 178.23 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทย่อย (RWI) ได้ขายเงินลงทุนเพื่อนาเงินไปจ่ายชาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 32.68 ล้านบาท ลดลงจานวน 100.51 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมี จานวน
133.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (UWC) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท DIMET จานวน 69.87 ล้านบาท
ส่วนแบ่งขาดทุน จานวน 28.93 ล้านบาท จาหน่ายเงินลงทุน 0.95 ล้านบาท และขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน 0.76
ล้านบาท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 351.23 ล้านบาท ลดลงจานวน 51.75 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อย
ละ 12.84 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 402.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการประเมิน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ โดยผู้
ประเมินราคาอิสระภายนอกทาให้ มีขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 51.73 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ จานวน 570.52 ล้านบาท ลดลงจานวน 1,054.49 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา
ร้อยละ 64.89 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 1,625.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากการซื้อสินทรัพ ย์ถาวรจานวน 30.31
ล้านบาท แต่ลดลงเนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน 81.03 ล้านบาท และลดลงจากบริษัทย่อย
บันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าสินทรัพย์ถาวร จานวน 190.56 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการจัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริษัทย่อย UWC ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจานวน
808.12 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจานวน 2.97 ล้านบาท ลดลงจานวน 171.25 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 98.30 จาก
สิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 174.22 ล้านบาท โดยซื้อเพิ่มระหว่างปี 0.74 ล้านบาท ลดลงจากการตัดจาหน่ายจานวน 25.60 ล้าน
บาท และลดลงจากบริษัทย่อย (UWC) บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจานวน 99.69
ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการจัดประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ของบริษัทย่อย UWC ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่
จะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจานวน 46.71 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 31.60 ล้านบาท ลดลงจานวน 17.47 ล้านบาท หรือลดลงในอัตรา
ร้อยละ 35.60 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 49.07 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 84.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 10.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ
14.64 จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 74.05 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อย (ENS) มีค่าอุปกรณ์จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
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3. คุณภำพของสินทรัพย์

 ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้สุทธิในปี 2562 จานวน 282.75 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อยทั้งจานวน
เนื่องจากลูกหนี้ในส่วนของบริษัท จานวน 84.11 ล้านบาท ได้มีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวนแล้ว โดยสามารถ
แบ่งแยกลูกหนี้ได้ตามอายุหนี้ได้ดังนี้
อำยุหนี้ค้ำงชำระ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้เกินกาหนดชาระ
0 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ

2562
2561
2560
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
195.40 48.79
382.62 48.07
546.91 67.99
83.59 20.87
5.03
1.26
116.49 29.08
400.51 100.00
(117.76) (29.40)
282.75 70.60

300.79 37.79
6.63
0.83
105.96 13.31
796.00 100.00
(105.70) 13.28
690.30 86.72

137.74 17.13
1.95
0.24
117.78 14.64
804.38 100.00
(119.67) 14.88
684.71 85.12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 400.51 ล้าน
บาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 117.76 ล้านบาท ทาให้มีลูกหนี้การค้าสุทธิ จานวน 282.75 ล้านบาท โดยเป็น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 195.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.79 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน 6 เดือน จานวน
83.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.87 (ลูกหนี้บริษัทย่อย (RWI) จานวน 44.99 ล้านบาท และบริษัทย่อย (UWC) จานวน
36.32 ล้านบาท) ลูกหนี้ค้างชาระเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 5.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.26 และลูกหนี้
การค้าที่ค้างชาระเกิน 12 เดือน จานวน 116.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.08 (เป็นลูกหนี้ของบริษัทจานวน 84.11 ล้าน
บาท บริษัทได้ดาเนินการฟ้องร้องและดาเนิ นคดีแล้ว ลูกหนี้ของบริษัทย่อย (RWI) จานวน 11.27 ล้านบาท และลูกหนี้ของ
บริษัทย่อย (UWC) จานวน 18.70 ล้านบาท) สาหรับค่าเผื่อหนี้สงสูญจะสูญจานวน 117.76 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญลูกหนี้ของบริษัทจานวน 84.11 ล้านบาท ลูกหนี้ของบริษัทย่อย (RWI) จานวน 12.75 ล้านบาท ลูกหนี้ของบริษัทย่อย
(UWC) จานวน 18.49 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่า เป็นจานวนที่เพียงพอและเหมาะสม
สาหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้านั้น โดยปกติบริษัทย่อยจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 7 – 90 วัน โดย
ปัจจุบัน บริษัทย่อยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกาหนดกับลูกค้า และให้
เครดิตทางการค้าระยะสั้นสาหรับลูกค้ารายใหม่ โดยปี 2562 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 104 วัน ซึ่งลดลง เมื่อเทียบ
กับปี 2561 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 106 วัน โดยปี 2562 บริษัทย่อย (RWI) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย
ประมาณ 102 วัน และบริษัทย่อย (UWC) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 103 วัน
 สินค้ำคงคลัง
สินค้าคงคลังสุทธิจานวน 383.81 ล้านบาท ลดลงจานวน 282.46 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 42.39
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงคลังแสดงได้ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562

ลักษณะของสินค้ำคงคลัง
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือ
รวม

2562
2561
2560
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
70.08 14.81
95.87 13.32
75.31
9.26
136.72 28.91
204.15 28.35
290.03 35.65
235.89 49.86
361.58 50.22
390.21 47.97
30.12
6.37
24.59
3.41
57.93
7.12
0.24
0.05
33.81
4.70
473.05 100.00 720.00 100.00 813.48 100.00
(89.24) (18.86)

(53.73)

(7.46)

(19.65)

(2.42)

383.81

666.27

92.54

793.83

97.58

81.14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 383.81 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของ
สินค้าสาเร็จรูป คิดเป็นประมาณร้อยละ 14.81 งานระหว่างทา คิดเป็นประมาณร้อยละ 28.91 สัดส่วนของวัตถุดิบ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 49.86 และมีสัดส่วนของวัสดุโรงงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.37 และมีสัดส่วนของสินค้าระหว่างทาง
คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.05
หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังจะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียน จาก
36.49 เท่า ในปี 2561 เป็น 27.85 เท่า ในปี 2562 ซึ่งเทียบเท่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 13 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 ซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 10 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ที่เป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

4. สภำพคล่อง

 กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นปี 2562 มีจานวน 354.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561
ที่มีจานวนเงิน 142.25 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจานวน 212.20 ล้านบาท ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดังต่อไปนี้
รำยกำร
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี เพิ่มขึ้น

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)
29.78
152.10
131.89
313.77
(102.05)
0.48
212.20

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีค่าเป็นบวกจานวน 29.78 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่ เงินสดมีผลขาดทุน
จานวน 309.99 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ ลดลง จานวน 460.39 ล้านบาท ลูกหนี้รายได้ตามสัญญาเช่า
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การเงินลดลงจานวน 10.99 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง จานวน 201.54 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจานวน
17.36 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจานวน 11.44 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่ ลงลง 259.14
ล้านบาท รายได้รอการรับรู้ เพิ่มขึ้นจานวน 25.96 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 13.77 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ 6.60 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย จานวน 47.63 ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จานวน
23.98 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับเงินสด จานวน 20.25 ล้านบาท และรับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย จานวน 0.56 ล้านบาท
สาหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่าเป็นบวกจานวน 152.10 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทย่อยมีเงิน
ฝากที่ติดภาระค้าประกันลดลงจานวน 12.55 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีรับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ
ค้าจานวน 36.83 ล้านบาท บริษัทย่อยรับเงินจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว จานวน 5.64 ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI, ENS)
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 571.09 ล้านบาท บริษัทรับเงินจากการขายเงินลงทุนในกองทุน
รวมที่ถือไว้เพื่อค้าจานวน 3.30 ล้านบาท บริษัทรับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 17.78 ล้านบาท บริษัท
ย่อยรับเงินจากการจาหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะจานวน 5.57 ล้านบาท และบริษัทย่อย (PGE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
UWC รับเงินจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจานวน 152.17 ล้านบาท แต่
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อค้า จานวน 138.22 ล้านบาท
บริษัทย่อย (RWI, ENS) จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 478.60 ล้านบาท บริษัทย่อยจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
ชั่วคราวจานวน 5.63 ล้านบาท บริษัทจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน 1.69 ล้านบาท และบริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรจานวน 30.31 ล้านบาท
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีค่าเป็นบวกจานวน 131.89 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทย่อย(UWC)
จ่ายชาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 17.34 ล้านบาท บริษัทย่อยรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 481.84 ล้านบาท
บริษัทย่อย (UWC) รับเงินจากการออกหุ้นกู้ จานวน 300 ล้านบาท และรับเงินจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นจานวน
30.50 ล้านบาท UKB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UWC รับเงินจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 326.30 ล้านบาท
บริษัทย่อย (UWC, RWI) จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 616.78 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) จ่าย
ชาระคืนหุ้นกู้จานวน 300.00 ล้านบาท และจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น จานวน 21.00 ล้าน บริษัทย่อย
(ENS, UKB) จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 44.50 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายคืนหนี้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงินจานวน 7.13 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
313.77 ล้านบาท ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินสดคงเหลือ 212.20 ล้านบาท

5. แหล่งที่มำของเงินทุน

 หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจานวน 2,052.86 ล้านบาท ลดลงจานวน 34.46 ล้านบาทจาก
สิ้นปี 2561 ซึ่งมีจานวน 2,087.32 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น และรายได้รอ
การรับรู้ แต่ลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2562 มีจานวน 1,438.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 283.79 ล้านบาท จากสิ้นปี 2561 ซึ่งมี
จานวน 1,154.37 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากบริ ษัทย่อย (UWC, RWI) มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินลดลง จานวน 188.04 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง จานวน 274.80 ล้านบาท (เจ้าหนี้
การค้าบุคคลภายนอกลดลง 223.95 ล้านบาท, เจ้าหนี้อื่นบุคคลภายนอกลดลง 47.59 ล้านบาท เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
ลดลงจานวน 20.65 ล้านบาท แต่รายได้รับล่วงหน้าบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 20.67 ล้านบาท) บริษัทย่อย (ENS) จ่ายชาระคืน
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 24.52 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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ลดลง จานวน 5.48 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 23.99 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) รับเงินจากการออก
หุ้นกู้จานวน 300 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 9.50 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) มีประมาณการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นจานวน 64.69 ล้านบาท เป็น ประมาณการหนี้สินจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ เนื่องจากราคา
วัตถุดิบมีการแปรผันจากวันที่เสนอราคา หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
จานวน 425.25 ล้านบาท เป็นการจัดประเภทหนี้สิน ของบริษัทย่อย UWC ในส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มหนี้สินที่ถือไว้เพื่อ
ขาย (ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15.2)
หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2562 มีจานวน 614.70 ล้านบาท ลดลงจานวน 318.25 ล้านบาท จากปี 2561 ซึ่งมี
932.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (UWC) จ่ายชาระคืนหุ้นกู้จานวน 300.00 ล้านบาท หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงินลดลงจานวน 1.09 ล้านบาท เนื่องบริษัทย่อยจ่ายชาระหนี้ตามสัญญา หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลง จานวน
53.52 ล้านบาท ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 8.91 ล้านบาท และบริษัทย่อย (ENS) มีรายได้รอ
การรับรู้เพิ่มขึ้นจานวน 25.96 ล้านบาท
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 1,580.47 ล้านบาท ลดลงจานวน 944.11 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 2,524.57 ล้านบาท โดยลดลงจากผลขาดทุนจากการดาเนินงาน และ
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
 ควำมเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยยังมีเงินทุนเพียงพออยู่
 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.30 เท่า เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ซึ่งมี เท่ากับ 0.83 เท่า เนื่องจากการลดลงของหนี้สินรวมในอัตราร้อยละ 1.65 สาเหตุหลักมาจากเงินเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจานวน
944.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.40 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
 ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.83 เท่า ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมี
เท่ากับ 2.32 เท่า ซึ่งแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่คาดว่าจะสามารถใช้ชาระหนี้สินหมุนเวียนเป็น 1.83
เท่า
 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำหนี้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมที่สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ย เท่ากับ 2.13
เท่า ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมี เท่ากับ 3.62 เท่า ซึ่งแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่ อยมีความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ยได้
ลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยยังมีความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ยได้ตามเงื่อนไขการกู้ยืม

6. ปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนและจะลงทุน ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ดังนี้
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1. บริษัทย่อย (UWC) ประกอบธุรกิจ
 ธุรกิจผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน คือ
- แหล่งที่มาของรายได้หลัก มาจากการรับงานผลิตให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
ทั้งจากการยื่นซองประกวดราคาตรงกับทาง EGAT เอง หรือ การประมูลงานเพื่อรับจ้างผลิตให้แก่
ผู้รับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าให้แก่ EGAT ดังนัน้ หากมีปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อปริมาณงานที่จะเปิดให้ยื่น
ซองประกวดราคา หรือบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางด้านราคาที่ยื่นประมูล จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความผันผวน
ของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจึงได้วางแผนการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่
มีความสามารถในการผลิตอยู่แล้วโดยไม่จาเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติม เช่น การรับจ้างผลิตเสาโครงสร้าง
เหล็กเพื่อโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ และ การรับจ้างชุบสังกะสี เป็นต้น อีกทั้งยังมีแผนการขยายฐานลูกค้า
ไปยังต่างประเทศอีกด้วย
- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทั้งในส่วนของเหล็กและสังกะสี ซึ่งอาจผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
โลกและปริมาณอุปสงค์ และอุปทานของตัววัตถุดิบชนิดนั้นๆ ซึ่งการผันผวนของราคาวัตถุดิบ จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของราคาวัตถุดิบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีการปรับการคานวณราคาขายให้สอดคล้องกับราคา
วัตถุดิบ
 ธุรกิจพลังงาน ซึ่งดาเนินงานโดยบริษัทย่อยของ UWC เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดาเนินงานคือ
- ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทางบริษัทย่อยได้
ดาเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร รวมทั้งซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อให้
สามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อี ก ทั้ งมี แ ผนที่ จ ะจั ด จ้ า ง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารโรงไฟฟ้า เพื่อเข้ามาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- การจั ดหาเชื้ อเพลิงและความผั นผวนของราคาเชื้อเพลิง บริษั ทย่อยมีความสัม พันธ์อั นดีต่อ ผู้ขาย
เชื้อเพลิงในท้องถิ่นที่บริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า และมีปริมาณผู้ขายในมือเพียงพอต่อปริมาณ
ความต้องการ โดยมีนโยบายในการสารองเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. บริษัทย่อย (RWI) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเชื่อมไฟฟ้า โดยมี
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดาเนินงาน คือ ราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันในด้านการขายหากมีการ
แข่งขันสูงอาจทาให้ราคาสินค้าลดลงส่งผลให้บริษัทมีกาไรขั้นต้นลดลง และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงว่าลูกค้ามี
ความต้องการสินค้ามากหรือน้อย
3. บริษัทย่อย (ENS) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ให้แก่ บริษัท เอสซีจี
เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จากัด โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดาเนินงาน
คือ กรณีเครื่องจักรหยุดชะงักจะทาให้บริษัทขาดความต่อเนื่องในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน จะ
ทาให้บริษัทไม่มีรายได้จากการประกอบการและมีค่าปรับเนื่องจากไม่สามารถดาเนินงานตามได้ตามสัญญา และกรณีที่ราคา
ก๊าซอุตสาหกรรมและค่าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการปรับตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน มีการปรับไม่เป็นไปในทางเดียวกันก็จะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
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4. บริษัทย่อย (PLE) จากัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน คือ การปฏิบัติงานสัญญาตามที่ได้รับให้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งมีปัจจัยเรื่องการที่ลูกค้าต้อ งส่งมอบพื้นที่ให้
บริษัทเข้าไปปฏิบัติงานได้ หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัตงิ านได้ตามสัญญา ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการวางแผนการใช้เครื่องจักรและการรับงานโครงการอื่นๆ ที่มีการกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงหากการดาเนินงานใน
โครงการนั้นยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปปฏิบัติงานในโครงการใหม่ก่อน ทาให้มีต้นทุนในการขนย้าย
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นและจะต้องเจรจาขอชดเชยจากลูกค้า
5. บริษัทย่อย (WJC) จากัด ประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ โดยรับ
งานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม พลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง,ท่อเหล็ก เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ WJC เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ
จะรักษาส่วนต่างของกาไรในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆได้ และพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
มีอยู่เดิม หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรง
คุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
จานวนครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการตรวจสอบ
3/5
1
รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
2/2
นายจักรธาร โยธานันท์

1
2

2

กรรมการตรวจสอบ

3/3

ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
เข้ารับตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกาหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานั กงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อให้มีการ
ดาเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสาคัญดังนี้
รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่ วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน
ก่อนที่จะให้ ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อ รายงานทางการเงินอย่างมี
นัยสาคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท ฯว่า รายงานทาง
การเงินดังกล่าว ได้จัดทาขึ้นโดยถูกต้องในสาระสาคัญตามข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความ
เชื่อถือได้และทันเวลา การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสาคัญในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสาคัญกับการนาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ
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ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้
อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริษัทฯ และได้ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่
อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัตแิ ผนการตรวจสอบประจาปีของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ที่จัดทาขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า
ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท ฯเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีป ระสิทธิผล การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริห ารและผู้สอบบัญชี และให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี
- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและ
คุณ ธรรมอย่ า งสม่ าเสมอ สร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ งการป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้าน
การกากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่น “แบบประเมินตนเองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น” เพื่อขอรับการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ CAC แล้ว
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานบริษั ท ฯเกี่ย วกับ การปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ ฯ
กฎระเบี ย บของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกาหนด
ดังกล่าว

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

145

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กาหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้ง รายการที่มีสาระสาคัญได้รับการเปิดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูงๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงาน
ของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น บริษัทฯ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วย
เสริมสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบ
อย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2562 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจานวนรวม 4 ครั้ง
ผู้สอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 และเห็นว่า
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ
- สาหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสานักงานซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จากคุณภาพของสานักงานและรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีที่
ยื่นข้อเสนอมา คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรื อ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี
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รายงานประจำ�ปี 2562

เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จากัด (“SP AUDITW”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 และขออนุมัติ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจานวน
เงินรวม 1,500,000. - บาท
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ทาให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น
ผู้รับ ผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัด ทาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ ประกอบกับการใช้ ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัด ทา มีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มี
ระบบ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล
ทาง บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือ การดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ ทาหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของ รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจาปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายใน ของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท
สาหรับปีสิ้น สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดทาและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
(“บริษั ท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จากเรื่องที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขวรรคแรก และยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเรื่องที่กล่าวไว้ใน
วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขวรรคที่สอง งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของบริ ษั ท แคปปิ ท อล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง เน็ ต เวิ ร์ ค จ ากั ด (มหาชน) ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2562 และ
ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิ นสดส าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกั น โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระส าคั ญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
1)

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16.2 กลุ่มบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ได
เมท (สยาม) จากั ด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษั ทร่วมในประเทศ (ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มวันที่ 1
กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน) โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวซึ่ง
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 19 ล้านบาท (สุทธิค่าเผื่อ
การด้อยค่า) และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจานวน 29 ล้านบาทใน
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน กลุ่มบริษัทได้บันทึก
เงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย ในบริ ษั ท ร่ ว มดั ง กล่ า วโดยใช้ ง บ แสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดทาโดยผู้บริหารของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่สามารถระบุได้ว่า มีรายการปรับปรุงใดที่จาเป็นในจานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว
หรือไม่เพียงใด

2)

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม
บริษัทพบว่างานระหว่างทาซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดสูงไป 174 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินรวมสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ย้อนหลังแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลรายการปรับปรุงที่ข้าพเจ้าได้รับจากฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษัทไม่สามารถให้ข้อสรุปว่ารายการดังกล่าวควรปรับปรุงรายการในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือปีก่อนหน้านั้น งบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน รวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลขเปรียบเทียบ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิ ชาชีพบัญชี
ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงิ น โดยรวมและในการแสดงความเห็น ของข้า พเจ้ า ทั้ ง นี้ข้ าพเจ้า ไม่ไ ด้ แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้กาหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารใน
รายงานของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบเฉพาะ
กิจการและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบริษัท
ย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวม
เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งมีผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่องและ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
มีขาดทุนสะสมเป็นจานวนมาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ท าความเข้ าใจเกี่ยวกั บขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งานและการ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงการ ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่าของเงิน
ด้อยค่ าของเงิ นลงทุ นในบริษั ทย่ อยในงบการเงินเฉพาะ ลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบริษัทย่อย
กิจการและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ดังกล่าว
ย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวม จึงได้ประมาณมูลค่าที่จะ  ประเมิ น การออกแบบและการน าไปปฏิ บั ติ ข องการ
ได้ รั บ คื น ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว และ ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลขาดทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบริษัท
จากการด้อยค่ า ซึ่ งมู ลค่าที่ จะได้ รับคื นประมาณขึ้นจาก ย่อยดังกล่าว
 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์
- ท าความเข้ า ใจและประเมิ น วิ ธี ก ารที่ ผู้ บ ริ ห ารของ
ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ
บริ ษั ท ใช้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย
ข้อสมมติที่สาคัญเพื่อประมาณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมถึงตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาการด้อย
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงิน
ในบริษัทย่อยดังกล่าว
รวม เป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่ องจากความมี - ตรวจสอบหลักฐานการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับ
สาระสาคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มี
ข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
ตัวตนของบริษัทย่อยนั้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบริษัทย่อยดังกล่าว
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สาหรับเงินลงทุนและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และข้อ
16 และสาหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษทั ย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.9 ข้อ 3.11 และข้อ 20

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ
ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนามาใช้
ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในบริษัทย่อยดังกล่าว
- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ม บริษัท และบริษัท ในการดาเนิน งานต่อเนื่อ ง เปิด เผยเรื่องที่เ กี่ย วกั บการดาเนิน งานต่อเนื่อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท และบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ล ะรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

153

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ อาจเป็นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มบริษัท และบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิ น หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพี ยงพอ ความเห็นของข้าพเจ้ าจะเปลี่ย นแปลง ไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้ าพเจ้า อย่ างไรก็ ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ กลุ่มบริษั ทและ
บริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ม หรื อกิ จ กรรมทางธุร กิ จ ภายในกลุ่ม บริ ษั ท เพื่ อ แสดงความเห็นต่ องบการเงิน รวม ข้ าพเจ้ า
รับ ผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม บริษั ท
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความเป็น อิส ระและได้สื่อ สารกับ ผู้มีห น้า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้า พเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ ข้า พเจ้า ได้อ ธิบ ายเรื่อ งเหล่า นี้ใ นรายงานของผู้ส อบบัญ ชีเ ว้น แต่ก ฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดัง กล่า วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดัง กล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 มีนาคม 2563

ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
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ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561
“ปรับปรุงใหม่”

1 มกราคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จัดประเภท

9.1
10.1
11.1

354,448,491
328,250,334
334,802,100

142,252,204
738,053,983
897,874,065

184,553,022
149,339,722
941,499,921

10,442,481
183,842,156
14,700,860

8,124,914
469,809,568
25,061,399

11.2
12
13
14

35,940,668
8,060,119
383,808,342
56,890,629

38,064,192
8,682,290
666,274,225
33,434,473

35,147,008
8,858,890
793,826,080
47,023,383

110,000,000
4,851,759

168,386,000
4,698,750

15

1,136,808,885
2,639,009,568

152,172,475
2,676,807,907

2,160,248,026

323,837,256

676,080,631

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

37
10.2
11.2
16.1
16.2
16.3

218,149,000
86,761,907
150,895,536
32,685,467
-

255,939,694
178,229,328
159,766,452
133,187,199
-

219,233,024
480,740,408
197,830,644
122,076,045
-

916,227,723
-

999,151,365
-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม

17
18
19

351,227,956
570,521,255
-

402,981,826
1,625,013,547
-

404,688,426
1,885,938,651
46,288,517

351,227,956
4,554,810
-

402,981,826
5,144,452
-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

20
21

2,971,305
31,604,691
84,887,671
1,529,704,788
4,168,714,356

174,225,052
49,068,985
74,046,286
3,052,458,369
5,729,266,276

377,687,045
6,045
76,337,792
35,013,953
81,906,172
2,419,297
3,892,726,724 1,309,449,784
6,052,974,750 1,633,287,040

11,005
2,936,803
2,419,797
1,412,645,248
2,088,725,879

เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561
“ปรับปรุงใหม่”

1 มกราคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอการรับรู้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

22
23
22
22

192,327,589
389,153,951
49,000,000

22

300,000,000

380,369,239
663,949,067
39,500,000

9,756,483
30,000,000
-

9,641,343
-

800,000,000

-

-

24,520,000

24,960,000

-

-

1,548,516
1,181,252
64,686,730
15,009,987

7,032,987
39,002,600

8,114,431
16,886,434
34,721,902

654,371

773,195

15

425,251,305
1,438,159,330

1,154,373,893

1,786,302,646

40,410,854

10,414,538

22

300,000,000

600,000,000

-

24
21

1,395,415
188,393,680

2,497,854
241,903,419

24,520,000
9,400,059
200,092,793

65,606,966
57,801,091

56,700,722
31,843,130

56,484,592
59,985,841

9,122,252
-

6,005,605
-

1,503,720
614,700,872
2,052,860,202

932,945,125
2,087,319,018

350,483,285
2,136,785,931

300,000
9,422,252
49,833,106

6,005,605
16,420,143

22
24
25

26

-

-

325,510,525
576,109,354
-

-

-

-

-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561
“ปรับปรุงใหม่”

1 มกราคม
2561

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

27

หุ้นสามัญ 968,684,506 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 1,117,712,067 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 745,141,929 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

968,684,506

745,141,929

ชาระครบแล้ว
หุ้นสามัญ 745,141,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

-

ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีมูลค่าที่ดิน
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย

968,684,506
1,117,712,067

1,117,712,067

745,141,929

-

-

745,141,378

1,117,712,067

745,141,929
-

745,141,929
-

891,305,114

891,305,114

891,304,563

891,305,114

891,305,114

45,397,932
(594,703,823)

45,397,932
337,537,930

29,769,475
289,596,328

45,397,932
(98,391,041)

45,397,932
390,460,761

90,194,118

90,194,118

90,194,118

-

-

229,234
204,496
402,699,687

433,494
66,141
414,498,180

1,315,224
(61,253)
425,834,102

-

-

รวมส่วนของบริษัทใหญ่

1,580,468,687

2,524,574,838

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

535,385,467
2,115,854,154
4,168,714,356

1,117,372,420
3,641,947,258
5,729,266,276

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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29

2,473,093,935 1,583,453,934
1,443,094,884
3,916,188,819 1,583,453,934
6,052,974,750 1,633,287,040

2,072,305,736
2,072,305,736
2,088,725,879

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ
กาไรจากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากงานโครงการและการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
“ปรับปรุงใหม่”

2562

2561

1,427,567,898
647,000,476

1,688,472,199
1,029,540,267

-

-

32,976,152
2,107,544,526

416,775,787
133,996,704
3,268,784,957

20,525,553
20,525,553

350,529,165
65,050,238
415,579,403

1,475,254,796
835,627,052
33,718,811
208,466,011
493,179,399

1,711,867,731
1,134,695,443
45,798,976
236,531,621
293,289,062

55,090,619
162,184,925

33,558,840
-

507,293,237
62,228,667
3,615,767,973

64,436,470
3,486,619,303

322,301,242
733,699
540,310,485

33,558,840

(28,930,040)
(1,537,153,487)
(1,564,049)
(1,538,717,536)

(9,359,446)
(227,193,792)
(67,929,817)
(295,123,609)

(519,784,932)
32,077,150
(487,707,782)

382,020,563
(69,451,427)
312,569,136

32

31

ขาดทุนจากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

16.2

กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

21

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

หน่วย : บาท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
“ปรับปรุงใหม่”

2562

2561

(4,122,566)
2,768,903
270,730
322,488
(760,445)

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
เงินลงทุนเผื่อขาย
โอนเป็นกาไรระหว่างปี
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(1,810,600)
1,362,579
89,604
377,378
18,961

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

26

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) รวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

160

รายงานประจำ�ปี 2562

(5,562,735)

-

(1,144,020)

-

141,879
(5,420,856)
(5,401,895)
(1,544,119,431)

(760,445)
(295,884,054)

(1,144,020)
(1,144,020)
(488,851,802)

312,569,136

(929,802,321)
(608,915,215)
(1,538,717,536)

63,570,059
(358,693,668)
(295,123,609)

(487,707,782)
(487,707,782)

312,569,136
312,569,136

(932,307,658)

62,815,723

(488,851,802)

312,569,136

(611,811,773)
(1,544,119,431)

(358,699,777)
(295,884,054)

(488,851,802)

312,569,136

(1.2478)
(1.2478)

0.0853
0.0853

(0.6545)
(0.6545)

0.4195
0.4195

33

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

161

745,141,929

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่

-

-

กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี - ปรับปรุงใหม่

4

-

ทุนสารองตามกฎหมาย

ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในปีก่อน

-

ซื้อหุ้นของบริษัทย่อย

-

-

การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย

กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหรับปี - ตามที่รายงานไว้เดิม

-

-

551

891,305,114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

551

891,304,563

ชาระแล้ว

745,141,378

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ทุนที่ออกและ

ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อย

29

จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

กาไรจากการจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิ

28

16.1

หุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

45,397,932

-

-

-

-

15,628,457

-

-

-

-

-

29,769,475

337,537,930

-

63,570,059

(69,501,233)

133,071,292

(15,628,457)

-

-

-

-

-

289,596,328

จัดสรร

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

90,194,118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,194,118

การตีมูลค่าที่ดิน

เกิดขึน้ จริงจาก

ผลกาไรที่ยังไม่

433,494

(881,730)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,315,224

เผื่อขาย

ปรับมูลค่าหลักทรัพย์

เกิดขึน้ จริงจากการ

ผลกาไรที่ยังไม่

66,141

127,394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(61,253)

งบการเงิน

แปลงค่า

ผลต่างจากการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

414,498,180

-

-

-

-

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,857,114)

425,834,102

บริษัทย่อย

สัดส่วนใน

การเปลี่ยนแปลง

2,524,574,838

(754,336)

63,570,059

(69,501,233)

133,071,292

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,856,012)

2,473,093,935

บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

1,117,372,420

(6,109)

(358,693,668)

(105,300,660)

(253,393,008)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

-

9,567,763

67,081,437

1,443,094,884

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

3,641,947,258

(760,445)

(295,123,609)

(174,801,893)

(120,321,716)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

7,713,172

9,375,783

48,225,425

3,916,188,819

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

หน่วย : บาท
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รายงานประจำ�ปี 2562

-

-

-

-

745,141,929

จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ซื้อหุน้ ของบริษัทย่อย

ขาดทุนสุทธิสาหรับปี

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

891,305,114

-

-

-

-

-

891,305,114

มูลค่าหุ้น

ชาระแล้ว

745,141,929

ส่วนเกิน

ทุนที่ออกและ

หุน้ สามัญที่ออกจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ สาหรับปี

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2562

หมายเหตุ

(ขาดทุน)

ตามกฎหมาย

45,397,932

-

-

-

-

-

(594,703,823)

(2,439,432)

(929,802,321)

-

-

-

337,537,930

จัดสรร

ทุนสารอง

45,397,932

ยังไม่ได้

จัดสรรแล้ว

กาไร (ขาดทุน) สะสม

90,194,118

-

-

-

-

-

90,194,118

การตีมูลค่าที่ดิน

เกิดขึ้นจริงจาก

ผลกาไรที่ยังไม่

-

-

-

-

433,494

229,234

(204,260)

เผื่อขาย

ปรับมูลค่าหลักทรัพย์

เกิดขึ้นจริงจากการ

ผลกาไรที่ยังไม่

204,496

138,355

-

-

-

-

66,141

งบการเงิน

แปลงค่า

ผลต่างจากการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

402,699,687

-

-

-

(1,661,700)

(10,136,793)

414,498,180

บริษัทย่อย

สัดส่วนใน

การเปลี่ยนแปลง

1,580,468,687

(2,505,337)

(929,802,321)

-

(1,661,700)

(10,136,793)

2,524,574,838

บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

535,385,467

(2,896,558)

(608,915,215)

(1,882,786)

31,706,804

802

1,117,372,420

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

2,115,854,154

(5,401,895)

(1,538,717,536)

(1,882,786)

30,045,104

(10,135,991)

3,641,947,258

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

หน่วย : บาท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกิน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสารอง
จัดสรร
ตามกฎหมาย
(ขาดทุน)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

745,141,378

891,304,563

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

551

551
891,305,114

(15,628,457)
312,569,136
390,460,761

1,102

745,141,929

15,628,457
45,397,932

312,569,136
2,072,305,736

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี

745,141,929

891,305,114

45,397,932

390,460,761

2,072,305,736

ขาดทุนสุทธิสาหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2562

745,141,929

891,305,114

45,397,932

(487,707,782)
(1,144,020)
(98,391,041)

(487,707,782)
(1,144,020)
1,583,453,934

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี
หุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุนสารองตามกฎหมาย

28
29

กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

163

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

(1,537,153,487)

(227,193,792)

(519,784,932)

382,020,563

32

106,650,382

192,713,727

972,257

1,058,651

2561

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลรับ
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

30
32
30

(16,138,853)
62,228,667
(84,024)
10,708,902

(39,683,424)
64,436,470
(344,076)
(13,971,087)

(7,089,031)
733,699
(84,024)
15,994,611

(8,272,229)
(46,709,912)
(3,886,111)

12
32
16.1 และ 31

35,509,443

(9,452,383)
34,073,161

4,646,000
-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

17 และ 31
18 และ 31

51,728,762
190,556,465

49,377,727

110,446,067
51,728,762
-

-

99,685,714
1,838,617
3,083
-

154,205,810
(998,466)
-

10,136,793

(1,282,329)
-

502,868,290

(405,977,462)

298,063,374

(339,786,781)

(33)

(39,255)

(33)

(39,255)

1,988,086

(10,758,179)

2,771,984

(2,263,809)

2,455,840
(18,957)

(891)

2,455,840
(18,957)

(4,029,024)
15,556,076
(410,500)

8,892,240

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
20
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
18 และ 31
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้าหมดอายุ
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้า - ตราสารทุน
ขาดทุนจากการจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม
กาไรจากการจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการจาหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

164

หน่วย : บาท

รายงานประจำ�ปี 2562

(1,465,950)
755,366

10,096

(891)
(1,011,935)
(7,426,494)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากสัญญางานโครงการที่สร้างภาระ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

25
26
16.2
19

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงินลดลง
สินค้าคงเหลือลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อ) การดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

26

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

1,359,944
64,686,730
13,044,574

1,854,722
5,807,604

1,972,627

648,820

28,930,040
69,865,996
(309,996,403)

9,359,446
46,288,517
27,860,932
(111,324,347)

(18,152,627)

(26,951,712)

460,391,710

82,310,327

1,344,417

(6,555,723)

10,994,440
201,544,108
(17,358,768)
(11,441,386)

35,147,008
93,478,694
13,588,910
15,025,341

343,445
500

(721,273)
(1,000,060)

(259,144,020)
25,957,961
(13,766,010)
(6,598,812)
80,582,820
20,250,586
(47,627,427)
558,689
(23,983,234)
29,781,434

63,487,030
(28,142,711)
4,280,698
(5,591,474)
162,259,476
13,093,901
(54,425,689)
21,483,264
(45,535,153)
96,875,799

25,277

(113,346)
376,602
(34,965,512)
3,166,353
(10,345,737)
(42,144,896)

(118,824)
(16,557,812)
110,542
(643,836)
(496,454)
(17,587,560)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

2561
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

16.2

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปันผลรับ

30

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

12,547,040
(96,918,221)
(41,297,736)

(36,706,670)
(315,617,305)
(12,676,105)

(33,286,689)

(23,472,070)
(12,582,544)

(5,629,014)
(478,600,000)
(1,688,956)

(4,158,140)
(463,970,000)
(25,804,464)

(54,188,956)

(25,804,464)

950,330
(30,312,216)
36,826,036
590,083
5,639,275
571,085,350

(105,989,568)
(70,074,787)
156,932,161
769,156,458

(68,760,000)
(62,643)
1,955,017
590,083
-

(58,746,000)
(5,055,113)
58,388,441
-

3,300,000

5,000,000

3,300,000

5,000,000

17,774,291
5,573,573
84,024

9,735,025
42,101,960
9,327,788
9,452,383
9,898
2,942,000
344,076

17,774,291
122,500,000
84,024

9,735,025
9,327,788
18,276,111
2,942,000
46,709,912

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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152,172,475

-

-

152,096,334

(29,995,290)

(10,094,873)

24,719,086

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากใบสาคัญแสดงสิทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

(17,338,160)
481,842,772
300,000,000

(597,745)
845,542,354
600,000,000

30,500,000
326,300,000
-

80,000,000
-

-

2562

2561

-

-

30,000,000
-

1,102

-

1,102

เงินสดรับจากการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

802
(21,000,000)
(616,779,441)
(44,497,941)

48,529,195
(40,500,000)
(791,106,863)
(24,960,000)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(300,000,000)
(7,131,062)
131,896,970

(800,000,000)
(8,229,225)
(17,867,423)
(109,188,605)

30,000,000

-

313,774,738
142,252,204

(42,308,096)
184,553,022

2,317,567
8,124,914

(17,424,708)
25,549,622

(102,056,626)
478,175
354,448,491

-

10,442,481

8,124,914

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ
จาหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

9.1

7,278
142,252,204

-

1,102

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2534
และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้
1011 ชั้น 17 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ทำวเวอร์ ถนนพระรำมที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำกลุ่มบริษัท
กำรประกอบกำรธุรกิจของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท
1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด
บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท
ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด”)(1)
บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชำ) จำกัด
บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย สิงคโปร์ จำกัด(2)

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและ
ตีเกลียวและลวดเชื่อมไฟฟ้ำ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมและโครงเหล็กเสำสำยส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูงเสำโทรคมนำคม โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริก ำร
ชุบสังกะสี และจำหน่ำยอุปกรณ์ส่งกำลัง
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์
ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ประกอบธุรกิจรับจ้ำงออกแบบ ผลิตและประกอบโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล และผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ประกอบธุรกิจกำรลงทุนและกิจกำรค้ำ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและจำหน่ำยไม้สับแปรรูป
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร

(1)

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติให้มีกำรเปลี่ยนชื่อบริษัทจำกเดิม บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด
เป็นบริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562

(2)

เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2562 บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท อัลตร้ำ เอเชีย สิงคโปร์ จำกัด จำนวน 100 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10
ดอลล่ำร์สหรัฐ รวมเป็นมูลค่ำ 1,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ ทำให้บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย สิงคโปร์ จำกัดถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่ำว
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน
2.1 กลุ่มบริษัทจัดทำบัญชีเป็นเงินบำทและจัดทำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง “กำร
นำเสนองบกำรเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป และตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลำคม
2560 เรื่อง “กำรจัดทำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง “กำหนดรำยกำรย่อที่ต้อง
มีในงบกำรเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559
2.3 งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยในนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ดูหมำยเหตุข้อ 3)
2.4 งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยที่จัดทำตำมกฎหมำย ในกรณี
ที่ มี เ นื้ อ ควำมขั ด แย้ ง กั น หรื อ มี ก ำรตี ค วำมแตกต่ ำ งกั น ระหว่ ำ งสองภำษำ ให้ ใ ช้ ง บกำรเงิ น
ฉบับภำษำไทยเป็นหลัก
2.5 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
(มหำชน) (ซึ่ง ต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”)
(ดูหมำยเหตุข้อ 1)
ข) บริษัทจะถือว่ำมีกำรควบคุมบริษัทที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อ ยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของบริษัทที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่ง
กำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัท ยกเว้นงบกำรเงินของบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ไปป์ ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท พำรำไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จำกัดได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์กำรวัด
มูลค่ำรำยกำรด้ำนสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี หรือมูลค่ำหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่คำดว่ำจะ
ได้รับ สุท ธิแล้วแต่มู ล ค่ ำใดจะต่ำกว่ำ และกำรวัดมูล ค่ำรำยกำรด้ำนหนี้สินด้วยมูล ค่ำหรือ
สิ่งตอบแทนอื่นที่จะจ่ำย เนื่องจำกบริษัทย่อยดังกล่ำวหยุดดำเนินงำน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

169

ง) ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่มที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดรำยกำรในกำร
จัดทำงบกำรเงินรวมนี้แล้ว งบกำรเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
ได้จัดทำขึ้นโดยใช้งบกำรเงินของบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิ
ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล ในงบกำรเงินสำหรับ
งวดบัญชีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปีกลุ่มบริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้ อยค ำและค ำศั พท์ กำรตี ควำมและกำรให้ แนวปฏิ บั ติ
ทำงกำรบัญชี กั บผู้ ใช้ มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดั งกล่ ำวมำถือปฏิ บั ติ นี้
ไม่มี ผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคั ญต่องบกำรเงินของบริษั ท อย่ ำงไรก็ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญคือ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
หลักกำรสำคัญของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
คือกลุ่มบริษั ทรับรู้รำยได้เพื่อแสดงกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรที่สัญญำให้ลูกค้ำในจำนวนเงิน
ที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำร
มำตรฐำนกำหนดหลักกำรสำคัญ 5 ขั้นตอนในกำรรับรู้รำยได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
ขั้นที่สอง : ระบุภำระที่ต้องปฏิบัติในสัญญำ
ขั้นที่สำม : กำหนดรำคำของรำยกำร
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ขั้นที่สี่

: ปันส่วนรำคำของรำยกำรให้กับภำระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญำ

ขั้นที่ห้ำ

: รับรู้รำยได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจกำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

รายงานประจำ�ปี 2562

ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำกลุ่มบริษัท
ต้องรับรู้รำยได้เมื่อกิจกำรปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น เช่น เมื่ออำนำจควบคุมของสินค้ำ
หรือบริกำรที่จะต้องปฏิบัติตำมภำระที่ต้องปฏิบัตินั้นมีกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำเสร็จ
สิ้นแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ นำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องรำยได้เมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำน
กำรบั ญชี ฉบั บที่ 18 เรื่อง รำยได้ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบั บที่ 31 เรื่อง รำยได้ - รำยกำร
แลกเปลี่ ยนเกี่ ยวกั บบริ กำรโฆษณำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำ
สำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง
กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ
นโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับรำยได้ของกลุ่มบริษัทได้ถูกเปิดเผยรำยละเอียดไว้ในหมำยเหตุข้อ 3.16
ซึ่งกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยได้และกำรนำมำตรฐำนมำถือปฏิบัติไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทอย่ำงมีสำระสำคัญ
2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่มถือปฏิบัติกับ
งบกำรเงินของบริษัทเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหำร
ของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว และเห็นว่ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัท ในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือ
ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำนี้จะนำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ กำหนดหลักกำรสำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและวิธีปฏิบัติ
ในงบกำรเงินทั้งทำงด้ำนผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้นำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่ เกี่ยวข้อง
กับเรื่องสัญญำเช่ำเมื่อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่
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สำหรับกำรบัญชีทำงด้ำนผู้เช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
เป็นสำระสำคัญ โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหว่ำงสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 และกำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผลสำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด ยกเว้นสัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ อย่ ำงไรก็ ตำม กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใช้หลักกำร
เช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
3.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกทุกประเภทกับสถำบัน
กำรเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ
โดยไม่รวมเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชั่วครำว และเงินลงทุนเผื่อขำย
(1) เงิ นลงทุนชั่ วครำว ได้แก่ เงินลงทุนเพื่ อค้ำ เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจำที่มี
กำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบ
กำหนดที่มีกำหนดเวลำไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภำระค้ำประกัน
เงินลงทุนเพื่อค้ำเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในควำมต้องกำรของ
ตลำดแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรขำยหลักทรัพย์เ พื่อค้ำ
และกำไรและขำดทุนที่ยั งไม่เกิ ดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุ ติธ รรมรับรู้เป็นก ำไร
(ขำดทุน) ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(2) เงินลงทุนเผื่อขำยเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดแสดงด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำทุนกับมู ลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขำยบันทึก
เป็นผลกำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำของหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงรวม
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่ำตำมบัญชี จะถูก
บันทึกเป็นกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในกรณีที่บริษัทจำหน่ำยเงินลงทุนที่ถืออยู่บำงส่วน กำรคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ำย
ไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนักปรับใช้กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่
เหลืออยู่ทั้งหมด
3.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูก หนี้ก ำรค้ ำ รั บ รู้ เ ริ่ม แรกด้ ว ยมู ล ค่ ำตำมใบแจ้ง หนี้ และจะวัด มู ล ค่ ำ ต่ อมำด้ว ยจ ำนวนเงิ น ที่
คงเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำ ค่ ำ เผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ หมำยถึ ง ผลต่ ำ งระหว่ ำงรำคำตำมบั ญ ชี ข องลู ก หนี้ ก ำรค้ ำ
เปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นระหว่ำงปีจะรับรู้ไว้ใน
กำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
3.4 สินค้ำคงเหลือ
สินค้ ำ คงเหลือของกลุ่มบริษั ท ประกอบด้วย วัต ถุดิบ (เหล็ก ) สินค้ำอุตสำหกรรม สินค้ำทำง
กำรเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงำน และสินค้ำระหว่ำงผลิต
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
รำคำทุนของวัตถุดิบ (เหล็ก) สินค้ำทำงกำรเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงำน และสินค้ำระหว่ำงผลิต
คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก สินค้ำอุตสำหกรรมคำนวณโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ใน
สถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้ำระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ำคำนวณโดยกำร
ใช้ ต้น ทุ นถั วเฉลี่ย ซึ่ง ได้พิ จำรณำรวมกำรปัน ส่วนของค่ำโสหุ้ย กำรผลิตอย่ ำงเหมำะสม โดย
คำนึงถึงระดับกำรผลิตตำมปกติ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่ จำเป็น
เพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ
ของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็น
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3.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ
(1) บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมำยถึงบริษัท (ซึ่งรวมถึงบริษัทเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัท
ควบคุ มกิ จกำรเมื่ อกลุ่มบริษั ทมีก ำรเปิดรั บหรือมีสิทธิใ นผลตอบแทนผันแปรจำกกำร
เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จำกกำรใช้อำนำจเหนือผู้ได้รับกำรควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้
ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัท มีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะ
ไม่นำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสีย
อำนำจควบคุม
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันโดย
ถือปฏิบัติตำมวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยชำระให้แก่เจ้ำของเดิมของ
ผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท สิ่ งตอบแทนที่โอนให้
รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระตำมข้อตกลง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น มูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่
ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นที่รับมำจำกกำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของ
ผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในกำรรวมธุรกิจที่ดำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อ
ถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูล ค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้
ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่นั้นในกำไรหรือขำดทุน
สิ่ ง ตอบแทนที่ ค ำดว่ ำ จะต้ องจ่ ำยโดยกลุ่ ม บริ ษั ท รั บ รู้ ด้ ว ยมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรม ณ วั นที่ ซื้ อ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซื้อ
ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ผลกำไรขำดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขำดทุน
หรือในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นต้องไม่ มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้ บันทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลังไว้ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

175

ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ ถูกซื้อ
และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อ
ถืออยู่ ก่ อ นกำรรวมธุ รกิ จที่ ม ำกกว่ำ มูล ค่ ำยุ ติ ธ รรมสุ ทธิ ณ วันที่ ซื้อของสินทรัพ ย์ สุท ธิ
ที่ได้มำที่ระบุได้ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่ โอนให้ มูลค่ำ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสีย
ในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ของผู้ ถู ก ซื้ อ ที่ผู้ ซื้ อ ถื อ อยู่ ก่ อ นกำรรวมธุ ร กิ จ น้ อ ยกว่ ำ มูล ค่ ำ รำคำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย เนื่องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้อจะรับรู้ส่วนต่ำง
โดยตรงไปยังงบกำไรขำดทุน
บริษัทจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำง
กลุ่มบริษัท ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรำยกำรในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้น
มีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
รำยชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 16.1
(2) รำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดีย วกันกับส่วนที่
เป็น ของผู ้ถ ือ หุ้น กลุ่ม บริษ ัท ส ำหรับ กำรซื ้อ ส่ว นได้เ สีย ที่ไ ม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำ ง
ระหว่ำ งสิ่ง ตอบแทนที่จ่ำยให้ และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมำใน
บริษัทย่อยและกำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจะถูกบันทึก
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
(3) กำรจำหน่ำยบริษัทย่อย
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ส่วนได้เสียในกิจกำรที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ำจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเริ่มแรกของ
มูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนที่เหลืออยู่
ในรูปของบริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรั บรู้
ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เสมือน
ว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

176

รายงานประจำ�ปี 2562

(4) บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่ง
โดยทั่วไปก็คือกำรที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในกำรแสดง
ในงบกำรเงินรวม
รำยชื่อบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 16.2
(5) กำรร่วมกำรงำน
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ
โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภำระผูกพันตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสร้ำง
รูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน
กำรดำเนินงำนร่วมกัน
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์
และมีภำระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมกำรงำนนั้น โดยกลุ่มบริษัทรับรู้สิทธิ
โดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรดำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่ง
ในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดังกล่ำว
จะแสดงรวมกับรำยกำรแต่ละบรรทัดในงบกำรเงิน
กำรร่วมค้ำ
กำรร่ ว มกำรงำนจั ด ประเภทเป็ น กำรร่ ว มค้ ำ เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ใ นสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ
ของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
รำยชื่อกำรร่วมค้ำของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 16.3
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(6) กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภำยหลังวันที่ได้มำด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุน
ของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ รวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถ้ำส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมี
นัยสำคัญ บริษัทต้องจัดประเภทรำยกำรที่เคยรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ำกำไรหรือ
ขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสีย ของผู้ถือหุ้นที่ลดลง กำไรและขำดทุนจำกกำรลด
สัดส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่เกิดขึ้นภำยหลัง
กำรได้มำจะรวมไว้ในกำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่งในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้น
ภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ ยนแปลง
ภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่ง
ขำดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วน
ได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆ
ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกำร
ร่วมค้ำนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพัน
ในหนี้ของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำหรือรับว่ำจะจ่ำยหนี้แทนบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
กลุ่มบริษัทมีกำรพิจำรณำทุกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ำเงินลงทุนใน
บริ ษั ท ร่ ว มและกำรร่ วมค้ ำ เกิ ด กำรด้อ ยค่ ำ หรื อ ไม่ หำกมี ข้อ บ่ งชี้ เ กิ ดขึ้ น กลุ่ ม บริษั ท จะ
คำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลค่ำตำม
บัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกำรร่วมค้ำในกำไรหรือขำดทุน
(7) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ จะบันทึก
บัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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3.6 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินซึ่งผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอกได้ประมำณกำรไว้
และจะทบทวนกำรประเมินทุก ๆ 3 ปี ส่วนอำคำรและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วย
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุ นทำงตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์
หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต
แก่กลุ่มบริษัทและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วน
ที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้
ต้นทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
กำรตีรำคำที่ดินทำให้มูลค่ำตำมบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่
ในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และหำกมูลค่ำของส่วนที่เคยมีกำรตี
รำคำเพิ่มนั้นลดลง บริษัทต้องนำส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ไปรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และลดส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ข้ำงต้นที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตำมไปด้วย
ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในแต่ละปี
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำ
ทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
สิทธิกำรเช่ำ
อำคำรและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

3 ปี
10 - 20 ปี
5 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำ
คงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสม
ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที
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ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจำก
สิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์กับมู ลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้
บัญชีผลกำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขำดทุน
ในกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ที่มีกำรตีรำคำใหม่ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์จะโอนไปยัง
กำไรสะสม
3.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้น
ของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษัท จะถูกจัด
ประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงหรือพัฒนำ
เพื่อเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่ อเมื่อมีควำมเป็นไปได้
ค่ อนข้ ำงแน่ที่ กลุ่มบริษั ทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุ น
สำมำรถวั ดมู ลค่ ำได้ อย่ ำงน่ ำเชื่ อถื อ ค่ ำซ่ อมแซมและบ ำรุ งรั กษำทั้ งหมดจะรั บรู้ เป็ นค่ ำใช้ จ่ ำย
เมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อม
รำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ที่ดินไม่ มี กำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุนคำนวณตำมวิธี
เส้นตรง เพื่อปันส่วนรำคำทุนตลอดประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ดังนี้
อำคำร

20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุน
สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
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3.8 ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย จะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชี
ของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิด
กระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจที่เกิดควำมนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงำนดำเนินงำนได้
3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำรซื้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจำก
ต้นทุนในกำรได้มำและกำรดำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถที่นำมำใช้งำนได้ตำม
ประสงค์ ซึ่งแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) โดยค่ำตัดจำหน่ำย
คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
ต้นทุนระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซในโครงกำรลงทุนผลิต และจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำน
ควำมร้อนที่กลุ่มบริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจำกัดแสดงในรำคำทุน หักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ต้นทุนระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซถูกตัดจำหน่ำย และบันทึกในกำไร
หรือขำดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
โดยประมำณ 15 ปี
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
สิทธิภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเกิดขึ้นจำกกำรซื้อบริษัทย่อย โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุสัญญำ
ระหว่ำง 8 ถึง 13 ปี โดยใช้วิธีเส้นตรง
ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที
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3.10 กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
กลุ่มบริ ษั ทจัดประเภทกลุ่ ม สินทรัพ ย์ ที่ จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็น สินทรั พ ย์ ที่ถื อไว้เ พื่ อขำย
เมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ ค่ อนข้ ำงแน่ในระดับสูงมำกที่มู ลค่ำที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย
มำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป โดยมีเงื่อนไขว่ำสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์นั้นต้องมีไว้
พร้อมขำยในสภำพปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เป็นปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสำหรับกำรขำย
กลุ่มสินทรัพย์เหล่ำนั้น และกำรขำยต้องมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก
หำกกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยส่งผลให้บริษัทสูญเสียกำรควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทจะจัดประเภท
รำยกำรสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยเหล่ำนั้นเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อเป็นไป
ตำมเงื่อนไขข้ำงต้น โดยไม่ค ำนึงถึงว่ำบริษั ทยังคงมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุ มในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวหลังกำรขำยหรือไม่
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
3.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูก
ทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ
เมื่ อมี เหตุก ำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่ ง ชี้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูล ค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำ
จำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของ
กำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรับรู้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
3.12 สัญญำเช่ำ
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ
สัญญำเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็น
ส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำ ว
(สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
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สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำ
ใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุ น
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของ
หนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้
งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบัน
ของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบัน
ของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำ โดยใช้วิธีเงิ นลงทุ นสุท ธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุก งวด ต้นทุนทำงตรง
เริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำก
รำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
3.13 ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรเงินสมทบ
ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับ
หลำยปัจจัย เช่น อำยุ จำนวนปีที่ให้บริกำร และค่ำตอบแทน
หนี้สินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ประมำณกำรหนี้สินนี้คำนวณโดย
นักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของ
โครงกำรผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิ ดลดกระแสเงิ นสดออกในอนำคต โดยใช้ อั ตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพันธบั ตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกั บสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพั น
และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอำยุ
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กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่และได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนจะต้อง
รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริกำรในอดีตที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อ
กำรแก้ไขโครงกำรมีผลบังคับใช้
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์จำกกำรทำงำนของพนักงำนในระยะเวลำที่กำหนด ซึ่งพนักงำนจะได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อทำงำนครบ 10 ปี หลังจำกนั้นเมื่อทำงำนครบทุก 5 ปี โดยประมำณกำร
ดังกล่ำวได้คำนวณโดยนั กคณิตศำสตร์ประกั นภัยอิ สระและจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยตำมวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งหลักกำร
ประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติฐำนที่หลำกหลำยรวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลดและ
ปัจจัยอื่น ๆ
กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยรับรู้กำไรหรือขำดทุนในงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
3.14 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กลุ่มบริษัทได้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ (ถ้ำมี) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องแล้วจะแสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ “ใบสำคัญแสดง
สิทธิ” ในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้น เงินที่ได้ รับจำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้น
3.15 ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชี - สุทธิ
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชีเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวที่
กลุ่มบริษัทจ่ำยให้แก่สถำบันกำรเงินในวันทำสัญญำเงินกู้ยืม โดยบริษัทตัดจำหน่ำยและรับรู้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) ตำมอำยุสัญญำของเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือสุทธิจำกค่ำตัดจำหน่ำยของค่ำธรรมเนียมรอตัดบัญชีดังกล่ำวแสดงหักจำกเงินกู้ยืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
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3.16 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำ (ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและ
ตีเกลียว และลวดเชื่อมไฟฟ้ำและสินค้ำอื่น และธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเกษตร)
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ ำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อได้โอน
อำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำ
ฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญ
ในกำรได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินค้ำนั้น รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่
ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับสำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบ
รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรงำนโครงกำร
กลุ่ ม บริ ษั ท รั บ จ้ ำ งผลิ ต เสำส่ ง ไฟฟ้ ำ แรงสู ง ภำยใต้ สั ญ ญำระยะยำวแก่ ลู ก ค้ ำ รำยได้ จ ำกงำน
โครงกำรจะถูกรับรู้ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่องำนผลิตสำเร็จซึ่งตรวจ
รับงำนและส่งมอบงำนให้แก่ผู้ซื้อ ณ หน้ำโรงงำนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกกลุ่มบริษัท
ได้โอนอำนำจในกำรควบคุมงำนโครงกำรให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
รำยได้จำกธุรกิจจำหน่ำยไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน รับรู้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำโครงกำร
ลงทุนผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำและพลังงำนควมร้อน ซึ่งรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ คำนวณจำก
ปริมำณกระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยจริงตำมมิเตอร์ที่ยอมรับกำรส่งมอบกับรำคำเฉลี่ยค่ำกระแสไฟฟ้ำใน
เดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ ส่วนรำยได้จำกกำรขำยพลังงำนควำมร้อนคำนวณ
จำกปริมำณพลังงำนควำมร้อนที่จ่ำยจริงตำมมิเตอร์ที่ยอมรับกำรส่งมอบในอัตรำเท่ำกับกำรซื้อ
ก๊ำซธรรมชำติในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ
รำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรขุดเจำะอุโมงค์
กลุ่มบริษัทรับจ้ำงขุดเจำะอุโมงค์ภำยใต้สัญญำระยะยำวแก่ลูกค้ำ รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์
ประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำอันเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจ หำกมีค วำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิดรำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ เมื่อสำมำรถ
ประมำณผลของงำนขุดเจำะอุโมงค์ตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์
จะถูก รั บ รู้ ใ นงบก ำไรขำดทุ น และก ำไรขำดทุน เบ็ ด เสร็จ อื่ นตลอดช่ว งเวลำตำมควำมส ำเร็ จ
ของงำนที่เกิดขึ้น
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รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำที่อำจเกิดขึ้นรับรู้
เป็นรำยได้ในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น รำยได้บริกำรที่เกี่ยวข้องรับรู้ตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.17 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยจำนวนรวมของภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน คือ จำนวนภำษีเงินได้ที่ต้องชำระ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีสำหรับ
งวด กำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกกำไรที่แสดงในงบกำไรขำดทุนเนื่องจำกกำไรทำงภำษี ไม่ได้รวม
รำยกำรที่ ส ำมำรถถื อเป็ นรำยได้ หรื อค่ ำใช้ จ่ ำ ยทำงภำษี ใ นงวดอื่ นๆ และไม่ ไ ด้ รวมรำยกำรที่
ไม่สำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณโดยใช้อัตรำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้หรือคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สินในงบกำรเงิ นกั บมู ล ค่ำ ของสินทรั พย์ และหนี้สินที่ใ ช้ในกำรคำนวณก ำไรทำงภำษี
(ฐำนภำษี) บริษัทรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำรและ
รับ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ภ ำษี เงิ น ได้ ร อกำรตั ด บั ญ ชี ส ำหรั บ ผลแตกต่ ำ งชั่ ว ครำวเท่ ำที่ มี ค วำมเป็ น ไปได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำไรทำงภำษีจะมีจำนวนเพียงพอที่จะนำผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ได้
บริษั ททบทวนมู ลค่ ำตำมบั ญชี ของสินทรัพย์ ภำษี เงิ นได้ รอกำรตั ดบั ญชี ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนของแต่ละงวด และจะลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลงเมื่อบริษัท
เห็นว่ำไม่น่ำจะมีควำมเป็นไปได้อีกต่อไปว่ำกิ จกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีที่ปรับลดลงนั้น บริษัทจะกลับรำยกำรให้เท่ำกับจำนวนที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัท
จะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำใช้ประโยชน์ได้
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บริษัทคำนวณมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้ใน
งวดที่สินทรัพย์จะมีกำรรับรู้หรือหนี้สินจะมีกำรจ่ำยชำระโดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือ
อัตรำที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทจะนำรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้มำหักกลบกับรำยกำรหนี้สินภำษีเงินได้เมื่อบริษัทมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยในกำรนำสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่ำวมำหักกลบกันและ
บริษัทตั้งใจจะชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันดังกล่ำวด้วยยอดสุทธิหรือ
ตัง้ ใจจะรับรู้สินทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
บริษัทรับรู้ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยและ
นำไปรวมเป็นกำไรหรือขำดทุนสำหรับปี
3.18 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุทธิสำหรับปีที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี
ในกรณีที่มีก ำรเพิ่มทุนใช้จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ตำมระยะเวลำกำรรับชำระค่ำ
หุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระ และในกรณีที่ลดทุนใช้จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ตำมระยะเวลำกำรจดทะเบียนกำรลดทุน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่รวมสมมติฐำนว่ำ
หุ้นสำมัญเทียบเท่ำได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด
3.19 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของ
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน)
งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่
ใช้นำเสนองบกำรเงินของกลุ่มบริษัท
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(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรหรือวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ ำใหม่ รำยกำรกำไร
และรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำร
แปลงค่ำสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรกำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้กำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินในกำไร
หรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ใน
กำไรหรือขำดทุนด้วย
(ค) กลุ่มบริษัท
กำรแปลงค่ำผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิน งำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่
ใช้นำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินดังนี้






สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด
ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น แปลงค่ำด้วยอัตรำ
ถัวเฉลี่ย และ
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็น
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด
(ง) เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์
เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ได้ถูกนำมำใช้เพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
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บริษั ทย่ อยแห่งหนึ่ง ได้ทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Foreign
Exchange Contracts) ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งของสิ นทรั พ ย์ แ ละหนี้สิ น ที่ เ กิ ดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยได้เปิดเผยรำยละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินไว้แล้วในหมำยเหตุข้อ 5.2
กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์เพื่อ
กำรเก็งกำไรหรือเพื่อกำรค้ำ
3.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่
เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ร่วมตลำด ณ วันที่วัดมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
สินทรัพย์หรือหนี้สินรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง บริษัทพิจำรณำถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สิน
นั้นซึ่งผู้ร่วมตลำดจะนำมำพิจำรณำในกำรกำหนดรำคำของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลค่ำ
โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมนี้ใช้ตำมเกณฑ์ตำมที่กล่ำว
นอกจำกนี้ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้จัดลำดับชั้นเป็นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ง
ตำมลำดับขั้นของข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ และตำมลำดับควำมสำคัญของข้อมูลที่ใช้วัดมูลค่ำ
ยุติธรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็นรำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่ำ
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
3.21 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัท
ต้องอำศัยดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำร และกำรตั้ง
ข้อสมมติฐำน ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ และหนี้สินที่ อำจเกิ ดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้ และ
ค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของผู้บริหำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น
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กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่ มบริษัทจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยหรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ซึ่งในกำรประเมิน
มู ลค่ ำจำกกำรใช้ สิ นทรั พย์ กลุ่ มบริ ษั ทได้ประมำณกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ ำจะได้ รั บจำก
สินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำม
เสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่
กำลังพิจำรณำอยู่
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับพิจำรณำ
จำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินค้ำนั้น และค่ำเผื่อสำหรับ
สินค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสินค้ำแต่ละชนิด
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำ เสื่อมรำคำของอสังหำริม ทรัพ ย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้ อยค่ำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รั บคื นต่ ำกว่ำมู ลค่ ำตำมบั ญชี ของสิ นทรัพย์ นั้ น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็ นต้ องใช้ ดุลยพิ นิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรใช้วิธีพิจำรณำจำกรำยได้
โดยอ้ ำงอิ งจำกกำรประเมิ นมู ลค่ ำยุ ติธรรมในงวดปัจจุบันและงวดก่ อนโดยผู้ ประเมินรำคำอิสระ
ข้อสมมติฐำนที่สำคัญที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้อธิบำย
ไว้ในหมำยเหตุข้อ 17
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ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบั นทึ กและวั ดมู ลค่ ำของค่ ำควำมนิ ยมและสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตน ณ วั นที่ ได้ มำ ตลอดจน
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับ
ในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลด
ที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
4.

กำรแก้ไขข้อผิดพลำด
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งพบข้อผิดพลำดเกี่ยวกับงำนระหว่ำงทำซึ่ง
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้ำคงเหลือในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มียอดสูงไป
จำนวน 174 ล้ำนบำท บริษัทย่อยได้แก้ไขข้อผิดพลำดโดยปรับปรุงงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนว่ำข้อผิดพลำดได้ถูกแก้ไขในงวดบัญชีที่ข้อผิดพลำดได้เกิดขึ้น
ผลกระทบจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดต่องบกำรเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 สรุปได้ดังนี้
ผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สินค้ำคงเหลือ
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ผลกระทบต่องบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ต้นทุนจำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร
ขำดทุนสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน (บำท)
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท)

หน่วย : บำท

ยอดคงเหลือ รำยกำรปรับปรุง
ก่อนปรับปรุงใหม่ ข้อผิดพลำด
841,076,118
(174,801,893)
407,039,163
(69,501,233)
1,222,673,080
(105,300,660)

ยอดคงเหลือที่
ปรับปรุงใหม่
666,274,225
337,537,930
1,117,372,420

ยอดคงเหลือ รำยกำรปรับปรุง
ก่อนปรับปรุงใหม่ ข้อผิดพลำด
959,893,550
174,801,893
(120,321,716) (174,801,893)
0.1786
(0.0933)
0.1786
(0.0933)

ยอดคงเหลือที่
ปรับปรุงใหม่
1,134,695,443
(295,123,609)
0.0853
0.0853

ผลกระทบต่องบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ รำยกำรปรับปรุง ยอดคงเหลือที่
ก่อนปรับปรุงใหม่ ข้อผิดพลำด ปรับปรุงใหม่
ขำดทุนก่อน (ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้
(52,391,899) (174,801,893) (227,193,792)
สินค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(81,323,199)
174,801,893
93,478,694
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5.

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษั ทมีค วำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินธุรกิ จตำมปกติซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ย นแปลงอัตรำดอกเบี้ยและ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของวัตถุดิบ ควำมเสี่ยง
จำกกำรให้สินเชื่อ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ
กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ เพื่อกำรเก็งกำไรหรือกำรค้ำ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในกำรควบคุมให้มี
ควำมสมดุลของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเสี่ยง และ
ต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของกลุ่ม
บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง
5.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่ม
บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย (หมำยเหตุข้อ 22 ข้อ 24 ข้อ 34.6 และข้อ 34.7) กลุ่มบริษัทมี
กำรดูแลควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยมำโดยตลอด โดยปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วน
ใหญ่มีอัตรำคงที่
อัตรำดอกเบี้ยของหนี้สินทำงกำรเงินที่มีภำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และ
ระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตรำใหม่มีดังนี้

อัตรำดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทอื่น
หุ้นกู้ระยะยำว
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
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(ร้อยละต่อปี)
2.67 - 2.85
6.25
6.25 - 6.50
2.75 - 6.85

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 ปี
แต่ภำยใน 5 ปี
บำท
บำท
192,327,589
49,000,000
300,000,000
1,548,516
542,876,105

300,000,000
1,395,415
301,395,415

รวม
บำท
192,327,589
49,000,000
600,000,000
2,943,931
844,271,520

อัตรำดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทอื่น
หุ้นกู้ระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

(ร้อยละต่อปี)
4.00 - 7.43
6.25
6.25
MLR-1
2.75 - 6.85

อัตรำดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ร้อยละต่อปี)
4.00

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 ปี
แต่ภำยใน 5 ปี
บำท
บำท
380,369,239
39,500,000
24,520,000
7,032,987
451,422,226

รวม
บำท

380,369,239
39,500,000
600,000,000 600,000,000
24,520,000
2,497,854
9,530,841
602,497,854 1,053,920,080

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 ปี
แต่ภำยใน 5 ปี
บำท
บำท
30,000,000
30,000,000
-

รวม
บำท
30,000,000
30,000,000

5.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม บริ ษั ท มี ค วำมเสี่ ย งจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ ซึ่ ง เกิ ด จำกกำรซื้ อ สิ น ค้ ำ
ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่เป็นสำระสำคัญ บริษัท ย่อยแห่งหนึ่ง ได้มีก ำรทำสัญญำซื้อขำย
เงิ น ตรำต่ ำ งประเทศล่ ว งหน้ ำ เพื่ อ ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งของหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ สรุปได้
ดังนี้
จำนวนเงินตำมสัญญำ
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
ดอลลำร์สหรัฐ
254,125
4,855,606

จำนวนเงินที่ได้ตำมสัญญำ
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
บำท
7,679,658
158,803,498

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ (บำท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
(28,284)
877,744
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5.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษั ทมี นโยบำยที่เหมำะสมเพื่ อทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและบริกำรให้แก่ ลูกค้ำที่มี
ประวัติสินเชื่อที่อยู่ในระดับเหมำะสม โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำย รวมทั้งได้
ติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด กำรขำยสินค้ำโดยส่วนใหญ่มีกำรรับค่ำสินค้ำเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำและ
เรียกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อนเริ่มดำเนินงำน สำหรับรำยกำรเงินสดกลุ่มบริษัทได้ทำรำยกำรกับสถำบัน
กำรเงินที่มีควำมน่ำเชื่อถือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของสินเชื่อที่เกิดจำกลูกหนี้
กำรค้ำในงบกำรเงินรวมประมำณร้อยละ 58.73 จำนวน 5 รำย (31 ธันวำคม 2561 : ร้อยละ 61.06
จำนวน 5 รำย)
5.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจำก
ควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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6.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้ และ
ควำมเชื่อมั่นของตลำดและก่อให้เกิด กำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรกำกับดูแล
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจำรณำจำกสัดส่วนของผลตอบแทนจำกกิจกรรมดำเนินงำนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ

7.

ข้อมูลกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำกำรนำเสนอข้อมูลกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนทั้งในส่วนของกำรแสดงส่วนงำน
ธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์ในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำจำกกำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เป็นหลัก ผู้มีอำนำจตัดสินใจ
สู ง สุ ด ด้ ำ นกำรด ำเนิ น งำนหมำยถึ ง บุ ค คลที่ มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรจั ด สรรทรั พ ยำกรและประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ คณะกรรมกำรบริษัท ที่ทำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัท
มีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว
ส่วนงำนตำมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทเสนอข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนโดยแบ่งตำมส่วนงำนทำงธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้
ส่วนงำนที่ 1 คือ ธุรกิจในด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่น
ส่วนงำนที่ 2 คือ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเชื่อมไฟฟ้ำ
ส่วนงำนที่ 3 คือ ธุรกิจกำรให้บริกำรงำนโครงกำร
ส่วนงำนที่ 4 คือ ธุรกิจจำหน่ำยไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
ส่วนงำนที่ 5 คือ ธุรกิจกำรให้บริกำรขุดเจำะอุโมงค์
ส่วนงำนอื่น ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของงบกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยได้รวม
หัก รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้สุทธิ
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้สุทธิ
- รับรู้ตลอดช่วงเวลำ
- รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง

สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ส่วนงำนที่ 1
ล้ำนบำท
(357.67)

4.56

ส่วนงำนที่ 2
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 3
ล้ำนบำท

งบกำรเงินรวม
ส่วนงำนที่ 4
ล้ำนบำท

676.09
676.09
(279.57)

675.92
(22.18)
653.74
(562.64)

768.88
(25.70)
743.18
(230.05)

676.09
676.09

653.74
653.74

743.18
743.18

223.73

309.86

1.54

ส่วนงำนที่ 5
ล้ำนบำท

-

1.56

1.56
(49.68)

1.56
1.56
6.96

ส่วนงำนอื่น
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

(59.11)

-

2,122.45
(47.88)
2,074.57
(1,538.72)

1.56
2,073.01
2,074.57
26.84
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยได้รวม
หัก รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้สุทธิ
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน

ส่วนงำนที่ 1
ล้ำนบำท

รำยได้สุทธิ
- รับรู้ตลอดช่วงเวลำ
- รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง

สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

245.28

5.16

ส่วนงำนที่ 2
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 3
ล้ำนบำท

งบกำรเงินรวม
ส่วนงำนที่ 4
ล้ำนบำท

1,010.61
1,010.61
53.45

1,107.77
(69.20)
1,038.57
(611.28)

668.71
(8.18)
660.53
26.85

0.35
0.35
(8.17)

1,010.61
1,010.61

1,038.57
1,038.57

660.53
660.53

0.35
0.35

231.77

1,505.81

2.21

54.20

ส่วนงำนที่ 5
ล้ำนบำท

ส่วนงำนอื่น
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

9.09
(1.14)
7.95
(1.25)

2,796.53
(78.52)
2,718.01
(295.12)

7.95
7.95

0.35
2,717.66
2,718.01

-

0.09

1,799.24
3,930.03
5,729.27

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยกับลูกค้ำภำยนอกในงบกำรเงินรวมตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยได้ทั้งหมด โดย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำรำยใหญ่ 2 รำย จำนวนเงิน
680.96 ล้ำนบำท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 3 รำย จำนวนเงิน 1,037.05 ล้ำนบำท)
8. มูลค่ำยุติธรรม
8.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำร
ประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดังนี้

ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่อง
สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน

ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1
ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล รำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูล ที่
คำนวณมำจำกรำคำตลำด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

ข้อมู ลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้ อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่
สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)
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ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ทั้งนี้ไม่รวมเงินฝำกประจำที่แสดงภำยใต้หลักทรัพย์
ที่ถือไว้จนครบกำหนดภำยใน 1 ปีของกลุ่มบริษัทที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่งพิจำรณำว่ำมี
มูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
 กองทุนรวม
 ตรำสำรทุน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
 กองทุนรวม

2562
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2
บำท
บำท

322,619,497
322,619,497

2561
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2
บำท
บำท

1,823

729,131,875

3,282,833
-

86,761,907
86,763,730

729,131,875

178,229,328
181,512,161

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
 กองทุนรวม
 ตรำสำรทุน

2562
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2
บำท
บำท

183,840,333
183,840,333

1,823
1,823

2561
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2
บำท
บำท

466,526,735
466,526,735

3,282,833
3,282,833

ไม่มีกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของกำไร
จำกเงินลงทุนเผื่อขำยในงบกำรเงินรวมจำนวน 1.81 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 จำนวน 4.12
ล้ำนบำท) จำกกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไรหรือขำดทุนซึ่งเกิดจำกกำรขำยเงินลงทุน
ระหว่ำงปี
8.2

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2
หลักทรัพย์เพื่อค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยตรำสำรทุน ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (“NAV”) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่เผยแพร่ในตลำดตรำสำรทุนแห่งประเทศไทย ซึ่งคำนวณโดยผู้จัดกำรกองทุนผู้ออก
ตรำสำรนั้น
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9.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
9.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแส
รำยวันและออมทรัพย์
เงินฝำกประจำไม่เกิน 3 เดือน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
824,051
1,131,538
350,908,771
2,715,669
354,448,491

137,647,041
3,473,625
142,252,204

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
14,581
8,180
10,054,268
373,632
10,442,481

7,746,046
370,688
8,124,914

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกประจำมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.65 - ร้อยละ 0.80 ต่อปี (31 ธันวำคม
2561 : ร้อยละ 0.80 - ร้อยละ 0.85 ต่อปี) และเงินฝำกดังกล่ำวมีระยะเวลำครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน
9.2 รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสำระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

เจ้ำหนี้ค่ำซื้ออุปกรณ์
สัญญำเช่ำกำรเงินจำกกำรซื้อ
อุปกรณ์
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
18,606,242
39,595,091
-

156,066

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
-

-

9.3 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมจัดหำเงินสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ 2561 มีดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทอื่น
หุ้นกู้ระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทอื่น
หุ้นกู้ระยะยำว
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท
17,338,160
363,031,079
39,500,000
600,000,000
24,520,000
9,530,841
1,053,920,080

กระแสเงินสด
จำกกิจกรรม
จัดหำเงิน(1)
บำท
(17,338,160)
(169,163,144)
9,500,000
(24,520,000)
(7,131,062)
(208,652,366)

งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยน
ขำดทุนจำก
แปลงที่ไม่ใช่ อัตรำแลกเปลี่ยน
เงินสด(2)และ(3)
ที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง
บำท
บำท
(1,540,346)
544,152
544,152
(1,540,346)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
บำท
192,327,589
49,000,000
600,000,000
2,943,931
844,271,520

งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยน
กำไรจำก
แปลงที่ไม่ใช่ อัตรำแลกเปลี่ยน
เงินสด(2)
ที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง
บำท
บำท
1,020,968
245,576
245,576
1,020,968

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท
17,338,160
363,031,079
39,500,000
600,000,000
24,520,000
9,530,841
1,053,920,080

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
17,935,905
307,574,620
800,000,000
49,480,000
17,514,490
1,192,505,015

กระแสเงินสด
จำกกิจกรรม
จัดหำเงิน(1)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท

กระแสเงินสด
จำกกิจกรรม
จัดหำเงิน(1)
บำท

บำท

ขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง
บำท

-

30,000,000
30,000,000

-

-

บำท
(597,745)
54,435,491
39,500,000
(200,000,000)
(24,960,000)
(8,229,225)
(139,851,479)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยน
แปลงที่ไม่ใช่
เงินสด

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
บำท

30,000,000
30,000,000

(1)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสุทธิรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด
กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่ได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
(3)
กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสดเป็นกำรโอนกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุข้อ 15)
(2)
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10. เงินลงทุน
10.1 เงินลงทุนชั่วครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม

2562

หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนด
- เงินฝำกประจำ

รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
บำท
บำท
602,169,670
322,621,320

รำคำทุน
บำท
505,838,271

มูลค่ำยุติธรรม
บำท
732,414,708

5,629,014
607,798,684

5,639,275
511,477,546

5,639,275
738,053,983

2562

5,629,014
328,250,334

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
บำท
บำท
324,404,473
183,842,156
324,404,473
183,842,156

หลักทรัพย์เพื่อค้ำ

2561

2561

รำคำทุน
บำท
309,423,812
309,423,812

มูลค่ำยุติธรรม
บำท
469,809,568
469,809,568

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบกำรเงินรวม

บำท
602,169,670

2562
หลักทรัพย์ที่ถือไว้
รวม
จนครบกำหนด
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
5,629,014 607,798,684

(279,548,350)
322,621,320

(279,548,350)
5,629,014 328,250,334

หลักทรัพย์
เพื่อค้ำ

รำคำทุน
กำไร (ขำดทุน)
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
มูลค่ำยุติธรรม

รำคำทุน
กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
มูลค่ำยุติธรรม
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2561
หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่ถือไว้
รวม
เพื่อค้ำ
จนครบกำหนด
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
บำท
505,838,271
5,639,275 511,477,546
226,576,437
732,414,708

5,639,275

226,576,437
738,053,983

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
2562
2561
บำท
บำท
324,404,473
309,423,812
(140,562,317)
160,385,756
183,842,156
469,809,568

10.2 เงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
2562

หลักทรัพย์เผื่อขำย

งบกำรเงินรวม

รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
บำท
บำท
86,456,279
86,761,907
86,456,279
86,761,907

2561

รำคำทุน
บำท
179,054,316
179,054,316

มูลค่ำยุติธรรม
บำท
178,229,328
178,229,328

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

รำคำทุน
กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น
มูลค่ำยุติธรรม

งบกำรเงินรวม
หลักทรัพย์เผื่อขำย
2562
2561
บำท
บำท
86,456,279
179,054,316
305,628
(824,988)
86,761,907
178,229,328

10.3 กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ยอดยกมำต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
- โอนเป็นกำไรระหว่ำงปี
- กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
- รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
433,494
1,315,224
(1,370,815)
1,115,491
51,064
229,234

(3,071,880)
1,969,718
220,432
433,494
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11. ลูกหนี้
11.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
- สุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุข้อ 34.5)
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
ลูกหนี้อื่น - กรรมกำร
(หมำยเหตุข้อ 34.5)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- สุทธิ (หมำยเหตุข้อ 34.5)
รำยได้ค้ำงรับ - บุคคลภำยนอก
รำยได้ค้ำงรับ - บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รำยได้ค้ำงรับ - บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- สุทธิ (หมำยเหตุข้อ 34.5)
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
388,360,164
780,408,952
(117,760,012) (105,700,264)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
84,108,921
84,108,921
(84,108,921) (84,108,921)

270,600,152

674,708,688

-

12,148,885
19,431,537

15,590,445
130,292,664

30,000

2,313,161

2,704,317

1,506,335
15,401,025

777,809
51,671,471

31,827
3,185

63,096

1,323,626
-

923,186
-

29,923,406
(15,531,436)

24,056,876
-

1,323,626
12,077,379
334,802,100

923,186
21,205,485
897,874,065

14,391,970
243,878
14,700,860

24,056,876
350,880
25,061,399

-

-

590,547
-

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้

บุคคลภำยนอก
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุข้อ 34.5)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

183,251,487

367,027,487

-

-

47,329,158
36,256,109
5,031,716
116,491,694
388,360,164
(117,760,012)
270,600,152

248,008,593
52,785,132
6,632,513
105,955,227
780,408,952
(105,700,264)
674,708,688

84,108,921
84,108,921
(84,108,921)
-

84,108,921
84,108,921
(84,108,921)
-

12,148,885
12,148,885

15,590,445
15,590,445

-

-
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11.2 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม

ครบกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดชำระภำยใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกำหนดชำระเกินกว่ำ 5 ปี
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กำรแสดงยอดในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
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2562
บำท
49,494,577
124,644,454
60,271,874
234,410,905
(47,574,701)
186,836,204
186,836,204

2561
บำท
52,995,047
135,670,417
75,339,842
264,005,306
(60,174,662)
203,830,644
(6,000,000)
197,830,644

งบกำรเงินรวม

2562
บำท
35,940,668
150,895,536
186,836,204

2561
บำท
38,064,192
159,766,452
197,830,644

12. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

บุคคลภำยนอก
- สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุขอ้ 34.6)
- ตั๋วสัญญำใช้เงิน (1)
- สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น (2)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

8,850,000
(8,850,000)
-

8,850,000
(8,850,000)
-

8,850,000
(8,850,000)
-

8,850,000
(8,850,000)
-

8,060,119
8,060,119
8,060,119

8,682,290
8,682,290
8,682,290

154,546,000
(44,546,000)
110,000,000
110,000,000

208,286,000
(39,900,000)
168,386,000
168,386,000

(1)

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกันในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินเป็นสกุลเงินบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 - 4.43 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
ซึ่งเป็นเงินกู้ยมื ที่ไม่มีหลักประกัน

(2)

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในรูปสัญญำให้กู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี มีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถำม ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

13. สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
2562
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำน
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป
สินค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม

บำท
235,893,890
30,115,743
136,717,816
70,082,359
237,994
473,047,802
(89,239,460)
383,808,342

2561
“ปรับปรุงใหม่”
บำท
361,584,093
24,590,589
204,152,070
95,872,057
33,805,433
720,004,242
(53,730,017)
666,274,225

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึก เป็นค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชีต้นทุนขำย และต้นทุนจำกกำร
ให้บริกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
2562

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชีต้นทุนขำย
ต้นทุนขำย และต้นทุนจำกกำรให้บริกำร
ขำดทุนจำกกำรปรับลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม

บำท

2561
“ปรับปรุงใหม่”
บำท

2,275,372,405
35,509,443
2,310,881,848

2,812,490,013
34,073,161
2,846,563,174

14. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ภำษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอขอคืน
อื่นๆ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
34,041,685
10,058,451
2,634,624
5,036,781
17,989,370
17,875,151
2,224,950
464,090
56,890,629
33,434,473

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
675,126
178,672
28,628
23,634
4,148,005
4,496,444
4,851,759
4,698,750

15. กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ ที่ จ ะจ ำหน่ ำ ยที่ จั ด ประเภทเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ ถื อ ไว้ เ พื่ อ ขำยและหนี้ สิ น ที่ ร วมใน
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
15.1 ในเดือนตุลำคม 2561 บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด
(มหำชน)) ได้ทำสัญญำขำยที่ดิน อำคำร และเครื่องจักรบำงส่วน ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีจำนวน 173.37
ล้ำนบำท ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในรำคำ 152.17 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัท
ย่อยดังกล่ำวจึงได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวจำนวน 21.20
ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
โดยบริษั ทย่อยดังกล่ำวได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ดังกล่ำวและรับชำระเงินเต็มจำนวนใน
ระหว่ำงปี 2562
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15.2

เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมัติให้
ขำยหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้ำโดยกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
จำนวน 23,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด บริษัท สตึก
ไบโอแมส จำกั ด จำนวน 1,662,498 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ ว
ทั้งหมด และบริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด จำนวน 1,593,748 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุ นชำระแล้ วทั้งหมดให้แก่ ผู้สนใจขอซื้อหน่วยธุรกิ จโรงไฟฟ้ำ ซึ่งกำรขำยมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์และ
หนี้สินของบริษั ทดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมเป็นกลุ่มสินทรัพย์ ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็น
สิ นทรั พย์ ที่ ถื อไว้ เพื่ อขำยและหนี้ สิ นที่ รวมในกลุ่ มสิ นทรั พย์ ที่ จะจ ำหน่ ำยที่ จั ดประเภทเป็ น
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประกอบด้วย

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินอื่น
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ทจี่ ะจำหน่ำยที่จดั ประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยสุทธิ

งบกำรเงินรวม
บำท
102,056,626
85,621,260
45,412,332
17,327,158
808,124,733
46,707,795
31,558,981
1,136,808,885
34,226,475
29,944,003
29,356,243
759,831
10,226,603
277,274,149
353,531
3,102,253
40,008,217
425,251,305
711,557,580
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16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
16.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
ถือหุ้นทำงตรง
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์
จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด
(มหำชน)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
4. บริษัท ไปป์ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จำกัด
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
2562
2561
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

สัดส่วนกำรลงทุน
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

รำคำทุน

2562
ล้ำนบำท

2561
ล้ำนบำท

เงินปันผลรับ
2562
2561
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

318.18

318.18

70.00

69.83

159.77

158.08

-

46.37

1,316.25
302.50

1,316.25
302.50

37.61
100.00

39.76
100.00

467.94
272.33

494.60
272.33

-

-

144.00

144.00

99.99

99.99

144.00

144.00

-

-

50.00

50.00

99.00

99.00

49.44

49.44

-

-

150.00

97.50

94.25

94.25

120.63
1,214.11

68.13
1,186.58

-

46.37

(297.88)
916.23

(187.43)
999.15

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) มีดังต่อไปนี้
ประเทศ
ชื่อบริษัท
ที่จดทะเบียน
ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
1. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ไทย
2.
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด(1)
ไทย
3. บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด (เดิมชื่อ
ไทย
“บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด”)
4. บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด(1)
ไทย
5.
(1)
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
ไทย
6. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จำกัด
กัมพูชำ
7. บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย สิงคโปร์ จำกัด
สิงคโปร์
(1)
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ทุนที่ออกและชำระแล้ว
2562
2561
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ดอลลำร์สหรัฐ
ดอลลำร์สหรัฐ

250.00
240.00
18.25
166.25
159.38
US$ 25,000
US$ 1,000

สัดส่วนกำรลงทุน
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

250.00
240.00
18.25
16.25
9.38
US$ 25,000
-

เงินลงทุนดังกล่ำวถูกจัดประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุข้อ 15.2)
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24.45
37.61
37.61

25.84
39.76
39.76

37.61
37.61
26.33
37.61

39.76
39.76
27.83
-

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
999,151,365
975,248,195
54,188,956
25,804,464
(26,666,531)
(1,901,294)
(110,446,067)
916,227,723
999,151,365

รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2562
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ในเดือนมกรำคม 2562 บริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน
1,021,600 หุ้น เป็นเงิน 1.69 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุม หลังจำกกำรซื้อหุ้นทำให้
สัดส่วนกำรลงทุนในบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ในเดือนมกรำคมถึงกุมภำพันธ์ 2562 บริษัทได้จำหน่ำยหุ้นของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 282,164,600 หุ้น และได้รับเงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนจำนวน 26.67 ล้ำนบำท บริษัท
รับรู้ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 8.89 ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะกิจกำร หลังจำกกำรจำหน่ำยหุ้นทำให้สัดส่วนกำรลงทุนในบริษัท
เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ลดลงเป็นร้อยละ 37.61 แม้ว่ำบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยำ
จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 37.61 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีอำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) จึงได้
จัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
ในเดือนเมษำยน 2562 บริษัทได้ชำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลือในอัตรำหุ้นละ 75 บำท จำนวน 700,000
หุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 52.50 ล้ำนบำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท
ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจำนวน 52.50 ล้ำนบำท
ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษั ท
ไปป์ ไลน์ เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง จ ำกั ด และได้ รั บรู้ ผลขำดทุ นจำกกำรด้ อยค่ ำจ ำนวน 57.95 ล้ ำนบำท
ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
สตึก ไบโอแมส จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นจำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นจำนวนเงิน
150 ล้ำนบำท
บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด
เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2562 บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท อัลตร้ำ
เอเชีย สิงคโปร์ จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดในประเทศสิงคโปร์ เป็นจำนวน 100
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 ดอลล่ำร์สหรัฐ รวมเป็นมูลค่ำ 1,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ ทำให้บริษัท อัลตร้ำ
เอเชีย สิงคโปร์ จำกัดถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วันที่ดังกล่ำว
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2561
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ในระหว่ำงเดือนมีนำคม 2561 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
จำกัด (มหำชน) ได้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จำนวน 10,280,300 หน่วย และ
ชำระค่ำหุ้นทั้งหมดจำนวน 16,448,480 บำท กลุ่มบริษัทรับรู้กำไร - สุทธิภำษี จำนวน 172 บำท
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ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุง
และมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่โดยตรงใน
งบกำรเงินรวม
ในระหว่ำงเดือนกรกฎำคม 2561 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
จำกัด (มหำชน) ได้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จำนวน 20,050,447 หน่วย และ
ชำระค่ำหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,224 บำท กลุ่มบริษัทรับรู้กำไร - สุทธิภำษี จำนวน 24.10 บำท
ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่ถู กปรับปรุงและ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน
12,824,100 หุ้น เป็นเงิน 21.66 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้จำหน่ำยหุ้นของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน
5,833,300 หุ้น และได้รับเงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนจำนวน 9.33 ล้ำนบำท บริษัทรับรู้กำไรจำก
กำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 7.43 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กลุ่มบริษัทรับรู้
ขำดทุน - สุทธิทำงภำษีจำนวน 0.19 ล้ำนบำท ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่โดยตรงใน
งบกำรเงินรวม
หลั งจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคั ญแสดงสิทธิของส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนำจควบคุ ม กำรซื้อและ
จำหน่ำยเงินลงทุนของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนของ
บริษัทลดลงเหลือร้อยละ 69.83
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 69,000,000 หุ้น
เป็นเงิน 4.14 ล้ำนบำท จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัท
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 39.76 แม้ว่ำกลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ
39.76 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีอำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของ บริษัท เอื้อวิทยำ
จำกัด (มหำชน) จึงได้จัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ถูกนำไปค้ำประกันกำรออกหุ้นกู้ของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด
(มหำชน) (หมำยเหตุข้อ 22 และข้อ 37.6)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มี
สำระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด
(มหำชน)
รวม

จัดตั้งขึ้นใน

สัดส่วนกำรถือหุ้น

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จจัดสรร

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ

ประเทศ

และสิทธิในกำรออกเสียง

สำหรับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี

ควบคุมสะสม

ของส่วนได้เสีย

อำนำจควบคุม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

2562

31 ธันวำคม
2562
2561

2561

“ปรับปรุงใหม่”
บำท

ร้อยละ

ร้อยละ

บำท

ไทย

70.00

69.83

(84,623,177)

ไทย

37.61

39.76

2562

2561

บำท

“ปรับปรุงใหม่”
บำท

15,951,325 255,554,838

342,043,903

(515,481,271) (340,311,197) 298,277,830 776,317,168
553,832,668 1,118,361,071

ข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทโดยสรุปก่อนตัดรำยกำรระหว่ำงกันของแต่ละ
บริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
(มหำชน)
2562
2561
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บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด
(มหำชน)
2562
2561
“ปรับปรุงใหม่”
บำท
บำท

บำท

บำท

งบแสดงฐำนะกำรเงินแบบย่อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

523,074,367
488,507,566
(215,749,055)
(13,768,980)

879,977,596
605,114,060
(400,840,269)
(18,648,833)

1,879,092,851
421,261,927
(1,440,088,058)
(376,716,551)

1,196,786,410
1,745,093,830
(926,467,090)
(714,402,125)

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบย่อ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

683,970,673
(966,047,929)
(282,077,256)
(1,461,400)
(283,538,656)

1,106,632,411
(1,053,760,934)
52,871,477
(666,890)
52,204,587

1,123,313,063
(1,936,832,267)
(813,519,204)
(3,942,454)
(817,461,658)

1,512,268,815
(2,110,296,506)
(598,027,691)
460,696
(597,566,995)
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บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
(มหำชน)
2562
2561
บำท
งบกระแสเงินสดแบบย่อ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดสุทธิของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ำย
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพยืที่ถือไว้เพื่อขำย
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

16.2

บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
2562

บำท

2561
“ปรับปรุงใหม่”
บำท

บำท

88,032,656
(386,698)
(123,834,938)

(26,437,705)
22,035,938
38,628,292

(93,762,166)
142,883,997
296,372,042

218,650,122
(153,592,534)
(99,109,050)

478,175
(35,710,805)

(1,953,441)
32,273,084

(102,056,626)
243,437,247

7,278
(34,044,184)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
2562
2561
จำนวนเงิน จำนวนเงิน

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

1. บริษัท ไดเมท สยำม จำกัด (มหำชน)
ไทย
2. บริษัท สระบุรี เอ็น เนอร์จี ซิสเท็มส์ 2
ไทย
จำกัด
3. บริษัท พำโนว่ำ จำกัด
ไทย
4. บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จำกัด กัมพูชำ

สัดส่วนกำรลงทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2562
2561 2562
2561
ร้อยละ ร้อยละ พันบำท พันบำท

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

268.95
21.75

268.95
21.75

24.98
30.00

24.98 18,668 119,170
30.00 6,307
6,307

ล้ำนบำท
ดอลลำร์สหรัฐ

22.22
25,000

22.22
25,000

30.00
48.00

30.00
48.00

6,954
6,954
756
756
32,685 133,187

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
ปรับปรุงกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขำดทุนสำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

2562
บำท
133,187,199
(950,330)
(69,865,996)
(755,366)
(28,930,040)
32,685,467

2561
บำท
122,076,045
105,989,568
(42,101,960)
(27,860,932)
(15,556,076)
(9,359,446)
133,187,199

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2562
บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)
ในระหว่ำงเดือนมกรำคม 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้จำหน่ำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรซื้อหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน) จำนวน 10,660,600 สิทธิ เป็นจำนวนเงิน
0.95 ล้ำนบำท โดยบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) รับรู้ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 0.76 ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562 จำนวน 28.93 ล้ำนบำท ได้คำนวณจำกงบกำรเงินของบริษัทร่วมดังกล่ำว
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหำรของบริษัทร่วมที่ยังมิได้ ผ่ำนกำร
ตรวจสอบเนื่องจำกบริษัทร่วมดังกล่ำวมีรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มวันที่ 1 กรกฏำคม ถึงวันที่
30 มิถุนำยน
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2561
บริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ในวันที่ 17 มกรำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้มีมติ
ให้เรียกชำระค่ำหุ้นเพิ่มอีกหุ้นละ 10 บำทต่อหุ้น (ซึ่งได้เรียกชำระค่ำหุ้นไปแล้วหุ้นละ 25 บำท
ต่อหุ้นในปีก่อน) บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ชำระแล้วจำนวน 1.65 ล้ำนบำท เมื่อวันที่
19 มกรำคม 2561 ต่อมำในวันที่ 12 กรกฎำคม 2561 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้แลกเปลี่ยน
หุ้นของบริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 165,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 5.78 ล้ำนบำท
กับหุ้นของบริษัท พำโนว่ำ จำกัด จำนวน 231,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 5.78 ล้ำนบำท และได้ลงทุน
ซื้อหุ้นของบริษั ท พำโนว่ำ จำกัด เพิ่มเติม จำนวน 47,144 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.18 ล้ำนบำท
รวมทั้งหมด 278,144 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 6.95 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 30 ของหุ้น
ที่ออกจำหน่ำยและเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่ำว
บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ไดเมท (สยำม)
จำกัด (มหำชน) จำนวน 4,410,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 9.46 ล้ำนบำท และในวันที่ 5 กรกฎำคม 2561
บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรซื้อหุ้น จำนวน 93,700,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 93.70 ล้ำนบำท
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ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้จำหน่ำยหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นของบริษัท ไดเมท
(สยำม) จำกัด (มหำชน) จำนวน 26,569,900 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 44.37 ล้ำนบำท และจำนวน
83,039,400 สิทธิ เป็นจำนวนเงิน 13.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
รับรู้ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 15.56 ล้ำนบำทในงบกำไร
ขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยละเอียดของบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญ เป็นจำนวนที่แสดงในงบกำรเงินของ
บริษัทร่วมซึ่งจัดทำตำมมำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินของไทย และปรับปรุงเป็นวิธีส่วนได้เสีย
โดยกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้
บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)
สินทรัพย์
หนี้สิน

2562
บำท
397,467,726
(174,164,888)

2561
บำท
428,112,655
(88,997,817)

รำยได้
ขำดทุนสำหรับปี

326,057,416
(115,812,811)

295,590,138
(37,784,846)

รำยกำรกระทบยอดข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปข้ำงต้นกับมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของ
บริษัทร่วมที่รับรู้ในงบกำรเงินรวม เป็นดังนี้

สินทรัพย์สุทธิของบริษทั ร่วม
สัดส่วนกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ในบริษทั ไดเมท (สยำม) จำกัด
มหำชน (ร้อยละ)
รำคำตำมบัญชีของกลุ่มบริษัทในบริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)

2562
บำท
223,302,838

2561
บำท
339,114,838

24.98
55,781,049

24.98
84,710,887

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรำยไม่มีสำระสำคัญ

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกิจกำรที่ยังดำเนินงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม

2562
บำท
-

2561
บำท
(637,539)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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16.3

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำมีดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ซันฟลำวเวอร์กรีน จำกัด

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ไทย

ล้ำนบำท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
2562
2561
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
180.00
180.00

สัดส่วนกำรลงทุน
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
20.83
20.83

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำผ่ำนบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อบริษัทย่อยทีย่ ังไม่ได้จ่ำยชำระ
ปรับปรุงกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลำยปี

2562
บำท
59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

2561
บำท
59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2562
ในปี 2562 คดีควำมอำญำที่ บริษั ท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกั ด ได้ทำกำรยื่ นฟ้องร้องบริษั ท
ซันฟลำวเวอร์กรีน จำกัด ยังอยู่ในระหว่ำงกำรนัดสืบพยำนโจทย์และจำเลย
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี 2561
ในปี 2561 คดีควำมอำญำที่บริษั ท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกั ด ได้ทำกำรยื่ นฟ้ องร้องบริษั ท
ซั นฟลำวเวอร์ กรี น จ ำกั ด ยั งอยู่ ในระหว่ ำงกำรนั ดสื บพยำนโจทย์ และจ ำเลย ส ำหรั บคดี แพ่ ง
ศำลชั้นต้นได้พิพำกษำให้ทำงบริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จำกัด คืนหุ้นที่ถือโดยบริษัทในเอกสำร
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จำกัด
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จำกัด ได้ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจำกเดิม 150 ล้ำนบำท
เป็น 180 ล้ำนบำท โดยไม่ได้ทำกำรแจ้งให้กลุ่มบริษัททรำบ ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนลดลงเหลือ
ร้อยละ 20.83 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด จึงดำเนินกำรฟ้องร้องบริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน
จำกัด และกรรมกำรบริษัท เนื่องจำกกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำหนดควำมผิดเกี่ยวกับ
ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน
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17. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - ที่ดิน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
2562
2562
บำท
บำท
บำท
บำท
413,813,922
940,000
414,753,922
(914,890)
(914,890)
(10,857,206)
402,981,826

(25,108)
(25,108)
(51,728,762)

-

413,813,922
940,000
414,753,922

-

(939,998)
(939,998)
(62,585,968)
351,227,956

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
อำคำร
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - ที่ดิน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกรำคม
31 ธันวำคม
2561
2561
บำท
บำท
บำท
บำท
415,473,522
940,000
416,413,522

-

(867,890)
(867,890)
(10,857,206)
404,688,426

(47,000)
(47,000)
-

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

(1,659,600)
(1,659,600)
-

413,813,922
940,000
414,753,922
(914,890)
(914,890)
(10,857,206)
402,981,826

บำท
บำท

25,108
47,000

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอก ด้วยกำรกำหนดมูลค่ำเป็นผลกำรอ้ำงอิงรำคำ
ซื้อขำยในตลำดล่ำสุดที่ส ำมำรถซื้อได้อย่ ำงอิสระ มูล ค่ำยุ ติธ รรมอยู่ ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำ
ยุติธรรม และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจำนวนเงิน 374.58 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 416.81 ล้ำนบำท)
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแผนกำรนำที่ดินและอำคำรไปร่วมทุนในบริษัทอื่นหรือพัฒนำ
ที่ดินดังกล่ำวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนได้นำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม
จำกธนำคำรของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (หมำยเหตุข้อ 22 และข้อ 37.4)
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18. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
(ลดลง)
โอนเข้ำ/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2562

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

บำท

โอนไปกลุ่ม
สินทรัพย์
ที่จะจำหน่ำย
ที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขำย
(ดูหมำยเหตุ
ข้อ 15)
บำท

บำท

บำท

บำท

รำคำทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
สิทธิกำรเช่ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

30,146,676
295,649,459
972,009,535
1,385,097,836
131,568,725
70,483,536
49,231,725
2,934,187,492

8,614,064
1,503,720
10,781,556
2,578,414
2,015,559
25,493,313

(23,930,465)
(1,502,404)
(1,935,333)
(27,368,202)

3,312,855
1,868,577
5,181,432

(25,268,968)
(46,823,264)
(596,438,143)
(536,014,591)
(13,307,659)
(6,163,706)
(1,224,016,331)

4,877,708
248,826,195
387,498,311
1,503,720
837,802,913
131,568,725
58,251,887
43,148,245
1,713,477,704

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
รำคำทุนเดิม
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
สิทธิกำรเช่ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

(1,243,978)
(456,705,505)
(675,947,636)
(54,963,432)
(51,011,660)
(29,235,246)
(1,269,107,457)
22,050,227
(62,116,715)
1,625,013,547

(785,210)
(19,654,917)
(1,055,717)
(39,343,737)
(7,311,297)
(6,311,935)
(6,565,445)
(81,028,258)
7,136,041
(190,556,465)

17,013,881
1,469,415
1,717,862
20,201,158
(338,231) (5,181,432)
93,085
-

2,029,188
178,483,741
121,927,986
8,661,572
6,054,890
317,157,377
(15,829,664)
114,563,885

(297,876,681)
(1,055,717)
(576,349,506)
(62,274,729)
(47,192,608)
(28,027,939)
(1,012,777,180)
7,836,941
(138,016,210)
570,521,255

บำท
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
(ลดลง)
โอนเข้ำ/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2561

เพิ่มขึ้น

รำคำทุน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
รำคำทุนเดิม
ส่วนที่ตีรำคำเพิ่ม
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

บำท

บำท

บำท

บำท

105,482,833
295,649,459
1,000,993,068
1,434,148,705
131,568,725
68,944,966
48,343,291
3,085,131,047

940,939
6,310,455
32,904,850
11,146,456
903,517
52,206,217

(3,844,747)
(9,493,959)
(15,083)
(13,353,789)

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
รำคำทุนเดิม
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

(438,169)
(423,359,085)
(626,801,548)
(47,620,594)
(54,123,535)
(23,905,349)
(1,176,248,280)
10,993,728
(33,937,844)
1,885,938,651

(805,809)
(39,108,596)
(84,609,148)
(7,342,838)
(6,304,374)
(5,344,975)
(143,515,740)
32,114,017
(49,377,727)

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
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โอนไปกลุ่ม
สินทรัพย์
ที่จะจำหน่ำย
ที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขำย
(ดูหมำยเหตุ
ข้อ 15)
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

423,646
472,689
20,051,225
17,121
20,964,681

(76,700,742)
(35,766,677)
(98,162,197)
(131,048)
(210,760,664)

30,146,676
295,649,459
972,009,535
1,385,097,836
131,568,725
70,483,536
49,231,725
2,934,187,492

3,634,508
9,338,130
15,078
12,987,716
(92,837) (20,964,681)
-

5,762,176
31,828,552
78,119
37,668,847
21,198,856

(1,243,978)
(456,705,505)
(675,947,636)
(54,963,432)
(51,011,660)
(29,235,246)
(1,269,107,457)
22,050,227
(62,116,715)
1,625,013,547

บำท

81,028,258

บำท

143,515,740

บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ดินและอำคำรของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ซึ่งแสดงรวมในงบกำรเงินรวม
มีรำคำตำมบัญชีจำนวน 271.16 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 273.10 ล้ำนบำท) ตลอดจนสิทธิตำมกรมธรรม์
ประกันภัย ได้ถูกจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
(หมำยเหตุข้อ 22 และข้อ 37.5)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยัง
ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวน
732.56 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 730.81 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 398.28 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม 2561 : ไม่มี) ได้ถูกนำไปค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินของบริษัท ยูดับบลิวซี
โกเมน ไบโอแมส จำกัด (หมำยเหตุข้อ 37.9)
ในเดือนตุลำคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญำขำยที่ดิน อำคำร และเครื่องจักรบำงส่วนซึ่งมีรำคำ
ตำมบัญชีจำนวน 173.37 ล้ำนบำทให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทจึงได้มีกำร
จั ดประเภทรำยกำรใหม่ ไ ปเป็ น สิ นทรั พ ย์ ไ ม่ หมุ นเวี ยนที่ จั ดประเภทเป็ นสิ นทรั พ ย์ ที่ ถื อไว้ เพื่ อขำย
(หมำยเหตุข้อ 15)
บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จำกัด มีแผนกำรขำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้นบริษัท
จึงได้ว่ำจ้ำงผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่ำว และพบว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเป็นจำนวน 8.95 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทจึงพิจำรณำ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 8.95 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 28.18 ล้ำนบำท)
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด และบริษัท สตึกไบโอแมส จำกัดได้ว่ำจ้ำงผู้ประเมินอิสระเพื่อ
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และพบว่ำมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีเป็นจำนวน 114.65 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทจึงพิจำรณำบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2562 จำนวน 114.65 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : ไม่มี)
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สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ กลุ่มบริษัท เป็นผู้เช่ำ ซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วย
อุปกรณ์สำนักงำน และยำนพำหนะ มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
9,705,104
30,207,233
(3,155,895) (13,146,784)
6,549,209
17,060,449

รำคำทุนของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน
สิทธิกำรเช่ำ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
สิทธิกำรเช่ำ
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อด้อยค่ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
บำท

บำท

บำท

16,510,764
1,079,007
17,589,771

300,000
62,643
362,643

(48,300)
(48,300)

300,000
16,525,107
1,079,007
17,904,114

(11,366,313)
(600,054)
(11,966,367)
(478,952)
5,144,452

(183,668)
(758,521)
(942,189)
-

38,204
38,204
-

(183,668)
(12,086,630)
(600,054)
(12,870,352)
(478,952)
4,554,810

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อด้อยค่ำ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

19,992,152
1,079,007
21,071,159

5,055,113
5,055,113

(8,536,501)
(8,536,501)

16,510,764
1,079,007
17,589,771

(18,896,052)
(600,054)
(19,496,106)
(478,952)
1,096,101

(1,006,691)
(1,006,691)
-

8,536,430
8,536,430
-

(11,366,313)
(600,054)
(11,966,367)
(478,952)
5,144,452

บำท
บำท

942,189
1,006,691

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่
ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีกอ่ นหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวน
12.17 ล้ำนบำทและ 10.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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19. ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
98,604,170
98,604,170
(98,604,170) (98,604,170)
-

ในระหว่ำงปี 2561 กลุ่มบริษัทบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของส่วนงำนบริษัท
ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด และ บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด จำนวน 46.29 ล้ำนบำท ซึ่งแสดง
ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินรวม
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้
กำรค ำนวณดัง กล่ำ วใช้ ป ระมำณกำรกระแสเงินสดก่ อนภำษี ซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงิน
ครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร กระแสเงินสดหลังจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของ
อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของ
ธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงำนอยู่
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดยกมำ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562

เพิ่มขึ้น

บำท

บำท

6,288,111

-

งบกำรเงินรวม
(จำหน่ำย)/
โอนไปกลุ่ม
(โอนออก)
สินทรัพย์
ที่จะจำหน่ำย
ที่จัดประเภท
เป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขำย
(ดูหมำยเหตุ
ข้อ 15)
บำท
บำท
-

468,578,412
10,098,232
484,964,755

739,861
739,861

(5,087,914)

(419,207)

(143,676,836)
(7,769,143)
(156,533,893)
(154,205,810)
174,225,052

(24,400,001)
(777,808)
(25,597,016)
(99,685,714)

(18,380)
(18,380)
15,297
15,297
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562

บำท

-

6,288,111

(468,578,412)
(250,990)
(468,829,402)

10,568,723
16,856,834

-

(5,507,121)

168,076,837
153,246
168,230,083
253,891,524

(8,378,408)
(13,885,529)
2,971,305
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รำคำทุน
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำ
ซื้อขำยไฟฟ้ำ
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดยกมำ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
6,288,111

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น
(จำหน่ำย)

บำท

บำท

-

-

468,578,412
10,590,577
485,457,100

152,330
152,330

(4,668,707)

(419,207)

(95,628,844)
(7,472,504)
(107,770,055)
377,687,045

(48,047,992)
(683,788)
(49,150,987)
(154,205,810)

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท
6,288,111

(644,675)
(644,675)
-

468,578,412
10,098,232
484,964,755
(5,087,914)

387,149
387,149
-

(143,676,836)
(7,769,143)
(156,533,893)
(154,205,810)
174,225,052

บำท
บำท

25,597,016
49,150,987

ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษั ทบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิทธิกำร
ให้บริกำรภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จำนวน 99.69 ล้ำนบำท ซึ่งแสดงภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงิน
รวม เนื่องจำกผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ (31 ธันวำคม 2561 : 154.21 ล้ำนบำท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รำคำทุน
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดยกมำ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
บำท
36,800
36,800

ยอดยกมำ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561

36,800
36,800
(20,835)
(20,835)
15,965

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
บำท

บำท

บำท

-

-

36,800
36,800

-

(30,755)
(30,755)
6,045

(25,795)
(25,795)
11,005

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมรำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
รวมค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
(จำหน่ำย)

(4,960)
(4,960)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
(จำหน่ำย)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

บำท

บำท

-

-

36,800
36,800

-

(25,795)
(25,795)
11,005

(4,960)
(4,960)

บำท
บำท

4,960
4,960
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21. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
31,604,691
49,068,985
(188,393,680) (241,903,419)
(156,788,989) (192,834,434)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
35,013,953
2,936,803
35,013,953
2,936,803

สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
2561 สรุปได้ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน
อำคำร และอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลขำดทุนทำงภำษี
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินเพิ่ม
อื่นๆ
รวม
สุทธิ
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งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกำไร รับรู้ในกำไร รับรู้ในส่วน โอนไปกลุ่มสินทรัพย์ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
หรือขำดทุน (ขำดทุน) ของผู้ถือหุ้น ที่จะจำหน่ำยที่จัด
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น
โดยตรง ประเภทเป็นสินทรัพย์ 31 ธันวำคม
2562
ที่ถือไว้เพื่อขำย
2562
(ดูหมำยเหตุข้อ 15)
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
18,153,844
10,092,532

-

-

-

30,257,317

(3,836,762)

-

-

(26,420,555)

-

-

(285,175)
(18,922,753)
(45,628,483)

10,459,488
26,321,429
65,027,293

9,342,857
6,214,980
15,557,837
(30,070,646)

(135,102,757)
(49,765,239)
(36,948,286)
(221,816,282)
(156,788,989)

10,687,838
(149,060)
68,640,768 (49,718,015)
26,355,162
(33,733)
164,187,461 (53,737,570)

205,885
205,885

(136,881,203)
(78,690,622)
(55,980,219)
(85,469,851)
(357,021,895)
(192,834,434)

89,604
89,604
295,489

69,347,765
48,431,961
117,779,726
64,042,156

1,778,446
1,778,446
1,778,446

-

18,153,844
10,092,532

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน
อำคำร และอุปกรณ์
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
ผลขำดทุนทำงภำษี
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินเพิ่ม
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

รับรู้เป็นกำไร
หรือขำดทุน

งบกำรเงินรวม
รับรู้ในกำไร
(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

18,107,932
3,062,645

45,912
7,029,887

-

-

18,153,844
10,092,532

34,094,079

(3,836,762)

-

-

30,257,317

10,948,869
72,134,956
67,976,355
206,324,836

(261,031)
(3,494,188)
(41,621,193)
(42,137,375)

-

-

10,687,838
68,640,768
26,355,162
164,187,461

(138,460,909)
(88,300,221)
(55,980,219)
(47,338,488)
(330,079,837)
(123,755,001)

(240,606)
9,609,599
(38,235,373)
(28,866,380)
(71,003,755)

104,010
104,010
104,010

1,820,312
1,820,312
1,820,312

(136,881,203)
(78,690,622)
(55,980,219)
(85,469,851)
(357,021,895)
(192,834,434)

รับรู้ในส่วน
ของผู้ถือหุ้น
โดยตรง
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงจำก
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวม
สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยังไม่เกิดขึน้ จริงจำก
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวม
สุทธิ
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกำไร รับรู้ในกำไร ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
หรือขำดทุน (ขำดทุน)
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวำคม
2562
2562
บำท
บำท
บำท
บำท
16,821,784

-

-

16,821,784

1,201,120
16,991,049
35,013,953

-

-

1,201,120
16,991,049
35,013,953

(32,077,150)
(32,077,150)
2,936,803

32,077,150
32,077,150
32,077,150

-

35,013,953

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นกำไร รับรู้ในกำไร ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
หรือขำดทุน (ขำดทุน)
ณ วันที่
1 มกรำคม
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวำคม
2561
2561
บำท
บำท
บำท
บำท
16,826,784

(5,000)

-

16,821,784

1,071,356
54,498,814
72,396,954

129,764
(37,507,765)
(37,383,001)

-

1,201,120
16,991,049
35,013,953

(12,057) (32,065,093)
(12,057) (32,065,093)
72,384,897 (69,448,094)

-

(32,077,150)
(32,077,150)
2,936,803

กลุ่ม บริษั ท ใช้ อั ตรำภำษี เงิ นได้ร้อยละ 20 ในกำรคำนวณภำษี เงินได้ นิติบุ คคลส ำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปจั จุบัน
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้ในงวดก่อน
ปรับลดสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่รบั รูใ้ นปีปจั จุบนั
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
1,746,842
(3,073,938)
(64,224,949)
64,042,156
71,003,755
1,564,049
67,929,817

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
3,333
(32,077,150)
69,448,094
(32,077,150)
69,451,427

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถกระทบยอดกับ
กำไรทำงบัญชีได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
- ธุรกิจที่ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
(48,927,032)
- ธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
(1,488,226,455)
รวมกำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้
(1,537,153,487)
ภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 20 (สำหรับ
ธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้นภำษี)
(297,645,291)
ผลกระทบของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือ
เป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำรคำนวณ
กำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี
300,398,815
ผลกระทบสำหรับรำยจ่ำยที่สำมำรถหักเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย
ทำงบัญชี
(923,517)
กำรใช้ประโยชน์ของขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้รบั ยกเว้น
ภำษีเงินได้
(265,958)
รำยกำรปรับปรุงภำษีเงินได้ในงวดก่อน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
1,564,049

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

(415,957,414)
363,565,515

(519,784,932)

382,020,563

(52,391,899)

(519,784,932)

382,020,563

72,713,103

(103,956,986)

76,404,113

7,742,869

71,881,450

(6,956,019)

(6,575,368)

(1,614)

-

(5,954,120)
3,333
67,929,817

(32,077,150)

-

3,333
69,451,427
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22. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืม และหุ้นกู้
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุข้อ 34.7)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทอื่น
หุ้นกู้ระยะยำวทีค่ รบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ระยะยำว
รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

192,327,589

17,338,160
363,031,079

-

-

192,327,589

380,369,239

-

-

49,000,000
300,000,000

39,500,000
-

30,000,000
-

-

541,327,589

24,520,000
444,389,239

30,000,000

-

300,000,000
300,000,000
841,327,589

600,000,000
600,000,000
1,044,389,239

30,000,000

-

(1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
(มหำชน) จำนวน 192.33 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 317.63 ล้ำนบำท) เป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐและสกุลเงินไทยบำท ซึ่งครบกำหนดชำระเงินต้นภำยใน 6 เดือนนับจำกวันที่เกิดรำยกำร
และชำระดอกเบี้ยตำมงวดระยะเวลำที่สถำบันกำรเงินกำหนด โดยมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 2.67
ถึง 2.85 ต่อปี (31 ธันวำคม 2561 : ร้อยละ 2.40 ถึง 3.20 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นหนี้สินทรัสต์รีซีทส์
สำหรับซื้อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ
(2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
จำนวนเงิน 45.40 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2562 : ไม่มี) ค้ำประกันโดยที่ดิน อำคำร และเงินฝำกธนำคำรของ
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) (หมำยเหตุข้อ 18 และข้อ 37.5)
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(3) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทอื่นมีกำหนดชำระเงินต้นคืนทั้งจำนวน
ในเดือนธันวำคม 2562 และเดือนมกรำคม 2563 ตำมลำดับ และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลักประกัน
(4) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด จำนวน 24.52 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม 2562: ไม่ มี ) เป็นเงินกู้ยื มเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำและซื้อเครื่องจักรส ำหรับ
โรงไฟฟ้ำดังกล่ำว โดยมีอัตรำดอกเบี้ยของลูกค้ำชั้นดี (MLR) ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี มีกำหนดชำระคืน
ทุกเดือนเป็นจำนวน 2.08 ล้ำนบำท ซึ่งต้องชำระคืนหนี้ตำมสัญญำทั้งหมดภำยในวันที่ 31 ธันวำคม
2562 เงินกู้ยืมดังกล่ำวค้ำประกันโดยเครื่องจักรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำและเงินฝำกธนำคำรของบริษัท
เอ็นเนซอล จำกัด อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทใหญ่และกรรมกำรของบริษัทใหญ่ (หมำยเหตุ
ข้อ 17 ข้อ 37.2 ข้อ 37.3 และข้อ 37.4)
(5) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 หุ้นกู้จำนวน 600 ล้ำนบำท กำหนดไถ่ถอนในเดือนมกรำคม 2563 และมีอัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดยเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (หมำยเหตุข้อ 37.6)
นอกจำกนี้ภำยใต้เงื่อนไขกำรออกหุ้นกู้ของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข
บำงประกำรซึ่งรวมถึงกำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
จำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ออกหุ้นกู้ใหม่จำนวน 300 ล้ำนบำท ซึ่งมี
กำหนดไถ่ถอนในเดือนมีนำคม 2564 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งค้ำประกันโดย
หลักทรัพย์ ของบริ ษั ทและเงิ นลงทุนในบริษั ทย่ อยแห่ งหนึ่ง (หมำยเหตุข้อ 37.6) นอกจำกนี้ภำยใต้
เงื่อนไขกำรออกหุ้นกู้บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขบำงประกำรซึ่งรวมถึง
กำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน
300 ล้ำนบำทแล้ว
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รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นกู้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
600,000,000 800,000,000
300,000,000 600,000,000
(300,000,000) (800,000,000)
(300,000,000)
300,000,000 600,000,000

ยอดคงเหลือต้นปี
ออกหุ้นกู้ใหม่
ไถ่ถอนหุ้นกู้
จัดประเภทส่วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

23. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคลภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุข้อ 34.8)
รำยได้รับล่วงหน้ำ - บุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุข้อ 34.8)
เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร (หมำยเหตุข้อ 34.8)
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อบริษทั ย่อย
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
246,582,679
470,533,948
51,643,612
54,928,192
52,920,844
16,714,284

32,246,573
64,303,683

197,420
21,095,112
389,153,951

22,203
169,356
41,745,112
663,949,067

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
3,697,126
3,614,544
89,863
5,963,274
-

6,220

9,756,483

5,989,893
36,906
9,641,343

24. หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินเป็นหนี้สินจำกกำรเช่ำอุปกรณ์สำนักงำน และยำนพำหนะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 และ 2561 จำนวนที่ต้องจ่ำยในอนำคต สรุปได้ดังนี้

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคต
มูลค่ำปัจจุบนั ของหนี้สินภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
จำนวนเงินขั้นต่ำ
มูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ำย
ขั้นต่ำ ที่ต้องจ่ำย
2562
2561
2562
2561
บำท
บำท
บำท
บำท
1,697,052
8,574,469
1,548,516
7,032,987
1,468,722
1,402,819
1,395,415
2,497,854
3,165,774
9,977,288
2,943,931
9,530,841
(221,843)
(446,447)
2,943,931

9,530,841

2,943,931

9,530,841

25. ประมำณกำรหนี้สินหมุนเวียนอื่น
ณ วั นที่ 31 ธั นวำคม 2562 บริ ษั ทย่ อยแห่ งหนึ่ งบั นทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นจำกสั ญญำงำนโครงกำร
ที่สร้ำงภำระจำนวน 64.69 ล้ำนบำท และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยสำหรับงำนโครงกำรมีกำรปรับตัวในทิศทำงที่
สูงขึ้นอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
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26. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
บริษัทมีประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนเมื่อเกษียณอำยุ
ตำมพระรำชบั ญญัติคุ้มครองแรงงำน ซึ่งจัดเป็นประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่
ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562 และ 2561 มีดังนี้

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน :
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กลับรำยกำรจำกกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร
โอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

56,700,722 56,484,592

6,005,605

5,356,785

3,950,874
1,592,806
11,220,723

503,651
176,401
1,292,575

490,362
158,458
-

4,576,638
1,230,966
-

5,562,735
1,144,020
(3,719,829)
(3,102,253)
(6,598,812) (5,591,474)
65,606,966 56,700,722

9,122,252

6,005,605

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยกำรดังนี้

ต้นทุนขำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
2,095,490
1,665,544
504,506
1,103,502
14,164,407
3,038,558
16,764,403
5,807,604

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
1,972,627
648,820
1,972,627
648,820

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในกำรคำนวณประมำณ
กำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ
อัตรำทุพพลภำพ

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)
2.12 - 2.48
2.39 - 3.40
2.12
2.71
3.29 - 7.84
3.73 - 8.39
5.24
5.09
0 - 40
0 - 31
0 - 40
0 - 29
100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17
10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำหมุนเวียนพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำหมุนเวียนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

(3.39)
3.77
(7.71)

3.97
(3.62)
0.77

(3.77)
3.77
(7.71)

3.97
(3.62)
0.77

(3.48)
3.98
(8.63)

3.70
(3.78)
7.88

(4.04)
4.57
(9.28)

4.26
(4.37)
1.40
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน ขณะที่ให้ข้อสมมติฐำนอื่น
คงที่ ในทำงปฏิ บั ติ สถำนกำรณ์ ดั งกล่ ำวยำกที่ จะเกิ ดขึ้ น และกำรเปลี่ ยนแปลงในข้ อสมมติ ฐำนอำจมี
ควำมสัมพันธ์กัน ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ ฐำนหลักได้ใช้วิธีเดียวกับมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำร
หนี้ สิ นส ำหรั บโครงกำรผลประโยชน์ที่ ก ำหนดไว้ คำนวณด้ วยวิ ธีคิ ดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนำญที่รับรู้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่มีกำรคิดลด:

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

งบกำรเงินรวม
น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี ระหว่ำง 6 - 10 ปี เกินกว่ำ 10 ปี
บำท
บำท
บำท
บำท

รวม
บำท

9,932,941

41,123,068

28,576,694

76,301,740 155,934,443

6,508,699

23,404,382

38,355,909

64,438,963 132,707,953

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี ระหว่ำง 6 - 10 ปี เกินกว่ำ 10 ปี
บำท
บำท
บำท
บำท
-

6,377,733
-

รวม
บำท

5,993,087

5,560,055

17,930,875

8,829,368

4,286,425

13,115,793

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่
5 เมษำยน 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดย
พระรำชบั ญญัติคุ้ มครองแรงงำนฉบั บนี้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่ มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำงสำหรับ
ลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400
วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออก
จำกงำน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรใน
อดีตจำนวน 11.22 ล้ำนบำท และ 1.29 ล้ำนบำท เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะกิจกำรตำมลำดับสำหรับ ปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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27. ทุนเรือนหุ้น
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุ้น
หุ้นสำมัญ
จำนวนเงิน
หุน้
บำท
บำท

ทุนจดทะเบียน
วันที่ 1 มกรำคม 2562
ลดทุนจดทะเบียน
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

1,117,712,067
(149,027,561)
968,684,506

1,117,712,067
(149,027,561)
968,684,506

1,117,712,067
(149,027,561)
968,684,506

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
วันที่ 1 มกรำคม 2562
วันที่ 31 ธันวำคม 2562

745,141,929
745,141,929

745,141,929
745,141,929

745,141,929
745,141,929

เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกั ด
(มหำชน) มี มติ อนุ มั ติ ให้ ลดทุ นจดทะเบี ยนจ ำนวน 149,027,561 บำท จำกทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจ ำนวน
1,117,712,067 บำท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่จำนวน 968,684,506 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญที่ยั งไม่ได้
จ ำหน่ ำยจ ำนวน 149,027,561 หุ้ น ซึ่ งมี มู ลค่ ำที่ ตรำไว้ หุ้ นละ 1.00 บำท และได้ จดทะเบี ยนลดทุ นกั บ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2562
28. ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 4 (CEN-W4)
ในวันที่ 14 พฤศจิก ำยน 2560 ที่ ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษั ท ครั้งที่ 6/2561 ได้มีม ติอนุมัติกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม นอกจำกนี้ที่ประชุมได้อนุมัติกำรเพิ่มทุนจำก 745,141,378
บำทเป็น 1,117,712,067 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 372,570,689 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
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ประเภท
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
: 2 ปี นั บตั้ งแต่ วั นออก (วั นที่ ออกตรงกั บวั นที่ 23 ธั นวำคม 2560
และวันครบกำหนดตรงกับวันที่ 22 ธันวำคม 2561)
จำนวน
: 372,366,551 หน่วย
สัดส่วนเสนอขำย
: หุ้นสำมัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
รำคำเสนอขำย
: หน่วยละ 0 บำท
อัตรำกำรใช้สิทธิกำรซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคั ญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซื้ อหุ้ นสำมั ญได้ 1 หุ้ น (อำจ
เปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)
รำคำใช้สิทธิ
: 2.00 บำท ต่อหุ้น
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
: วั นท ำกำรวั นสุ ดท้ ำยของเดื อนมี นำคม มิ ถุ นำยน กั นยำยน และ
ธั นวำคมของปี 2561 (โดยที่ วั นแรกในกำรใช้ สิ ทธิ ควรจะตรงกั บ
วันที่ 30 มีนำคม 2561)
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ
: วันที่ 21 ธันวำคม 2561
วันที่ทำกำรซื้อขำยเป็นครั้งแรกคือ วันที่ 19 มกรำคม 2561
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
2561 มีดังต่อไปนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก ใช้สิทธิและออกหุ้นระหว่ำงปี
สิ้นสุดกำรใช้สิทธิ
ยอดคงเหลือปลำยปี

2562
สิทธิ
-

งบกำรเงินรวม

2561
สิทธิ
372,366,551
(551)
(372,366,000)
-

ในวันกำหนดใช้สิทธิในเดือนธันวำคม 2561 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจำนงใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
CEN - W4 จำนวน 551 หน่วย และได้ชำระค่ำหุ้นทั้งจำนวน 1,102 บำทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จ
ตำมเงื่อนไขใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนธันวำคม 2561
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29. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
2561 บริษัทได้จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยไว้ดังนี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
45,397,932
29,769,475
15,628,457
45,397,932
45,397,932

ยอดคงเหลือต้นปี
จัดสรรระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

30. รำยได้อื่น
รำยได้อื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

รำยได้จำกกำรขำยเศษซำกวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
รำยได้อื่น

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
6,955,859
53,326,501
16,138,853
39,683,424
84,024
344,076
1,293,650
9,797,416
39,349,053
32,976,152
133,996,704

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
7,089,031
8,272,229
84,024
46,709,912
1,282,400
13,352,498
8,785,697
20,525,553
65,050,238

เงินปันผลรับจำนวน 46.37 ล้ำนบำท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็นเงินปันผลที่บริษัทได้รับ
จำกบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี
จำกผลกำรดำเนินงำนของปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.106 บำทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 606.03 ล้ำนหุ้น รวม
เป็นเงินทั้งสิ้นประมำณ 64.23 ล้ำนบำท โดยเงินปันผลดังกล่ำวได้จ่ำยให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภำคม 2561
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31. ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุข้อ 17)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีด่ ิน อำคำร
และอุปกรณ์ (หมำยเหตุข้อ 18)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน (หมำยเหตุข้อ 20)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์อื่น
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย (หมำยเหตุข้อ 16.1)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม (หมำยเหตุข้อ 16.2)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
ค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุข้อ 19)
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม (หมำยเหตุข้อ 16.2)
ขำดทุนจำกสัญญำงำนโครงกำรทีส่ ร้ำงภำระ
(หมำยเหตุข้อ 25)
รวม
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51,728,762

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
51,728,762

-

-

-

10,096

-

190,556,465

49,377,727

99,685,714
14,061,749
1,838,617

154,205,810
-

-

-

110,446,067

-

69,865,996

27,860,932

-

-

-

46,288,517

-

-

755,366

15,556,076

-

-

64,686,730
493,179,399

293,289,062

162,184,925

-

32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและ
งำนระหว่ำงทำลดลง
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำซ่อมแซม
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรำยกำร)
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร (หมำยเหตุข้อ 34.3)
ค่ำจ้ำงเหมำ
ค่ำเช่ำ
ขำดทุนจำกกำรลงทุน
ค่ำขนส่ง
ค่ำใช้จ่ำยอื่น (หมำยเหตุข้อ 31)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
“ปรับปรุงใหม่”
บำท
บำท
1,699,278,788 2,152,799,565
93,223,952
302,121,348
7,793,140
106,650,382
62,228,667
10,708,902
35,509,443
41,487,896
30,885,499
76,176,357
7,638,442
526,322,259
21,235,505
493,179,399
101,327,994
3,615,767,973

65,316,521
310,869,674
10,829,342
192,713,727
64,436,470
(13,971,087)
34,073,161
62,792,756
36,114,733
133,920,371
12,980,564
31,638,080
293,289,062
98,816,364
3,486,619,303

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
-

บำท
-

11,012,712
972,257
733,699
15,994,611
420,112
7,830,449

9,424,272
1,058,651
(3,886,111)
466,689
10,450,042

7,510,210
322,301,242
105,192
162,184,925
11,245,076
540,310,485

7,389,130
764,409
7,891,758
33,558,840

33. กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำยในระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยปรับจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยกลุ่มบุคคลภำยนอก
ในระหว่ำงปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้
แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด กลุ่มบริษัท มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดคือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อ
หุน้ สำมัญ (หมำยเหตุข้อ 28)
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33.1 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
กำไร (ขำดทุน) ที่เป็นของ
บริษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
(หุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
(บำท)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

(929,802,321)

63,570,059

(487,707,782)

312,569,136

745,141,929

745,141,395

745,141,929

745,141,395

(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

33.2 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
กำไร (ขำดทุน) ที่เป็นของบริษัทใหญ่
(บำท)
(929,802,321)
กำรปรับปรุง :
ผลกระทบต่อกำไร (ขำดทุน) จำก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย
บริษทั ย่อย (บำท)
กำไร (ขำดทุน) ที่ใช้คำนวณกำไร
(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท)
(929,802,321)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ที่ใช้ในกำรคำนวณกำไร (ขำดทุน)
ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
745,141,929
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท)
(1.2478)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

63,570,059

(487,707,782)

312,569,136

-

-

63,570,059

(487,707,782)

312,569,136

745,141,395
0.0853

745,141,929
(0.6545)

745,141,395
0.4195

-

34. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่ง
หรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท
หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อย และ
บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วน
ได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรสำคัญรวมทั้ง
กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและ
บุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในกำรพิ จำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ ย วข้องกั นซึ่งอำจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึง
รำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวลีนะบรรจง โดยถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนรวมร้อยละ 44.03 ของทุนที่
ออกและเรียกชำระแล้ว
ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกั บบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันใน
บริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชี
กับบริษัทมีดังนี้
ชื่อกิจกำร
บริษัทย่อย
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
7. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
9. บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด (เดิมชื่อ
“บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด”)
10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
11. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
12. บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชำ) จำกัด
13. บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย สิงคโปร์ จำกัด

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.61 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 94.25 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 24.45
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 37.61
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 37.61

ไทย
ไทย
กัมพูชำ
สิงคโปร์

บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 37.61
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 37.61
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 26.33
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 37.61(1)
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ชื่อกิจกำร
กิจกำรร่วมค้ำ
14. บริษัท ซันฟลำวเวอร์กรีน จำกัด
บริษัทร่วม
15. บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)
16. บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด
17. บริษัท พำโนวำ จำกัด
18. บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
19. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
20. กรรมกำร

ประเทศ
ที่จัดตั้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย

เป็นกิจกำรร่วมค้ำผ่ำนบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.83

ไทย
ไทย
ไทย
กัมพูชำ

เป็นบริษัทร่วมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.98
เป็นบริษัทร่วมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00
เป็นบริษัทร่วมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00
เป็นบริษัทร่วมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 48.00

ไทย
ไทย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผนสัง่ กำรและควบคุมกิจกำร
ต่ำง ๆ ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ นี้รวมถึงกรรมกำรของบริษัท
(ไม่ว่ำจะทำหน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่)

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ร้อยละ 20.82 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทไม่มี
อิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) และไม่มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท
ของบริษัทดังกล่ำว จึงได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำ
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี้
รำยกำร
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้ค่ำตรวจสอบภำยใน
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อและขำยตรำสำรทุน
เงินปันผลรับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง และโบนัส
ดอกเบี้ยจ่ำย
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตรำประมำณร้อยละ 10.00
ถึงร้อยละ 30.00
รำคำตำมสัญญำ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท
รำคำตำมสัญญำ (รำคำทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตรำร้อยละ 10.00
ถึงร้อยละ 25.00)
อัตรำร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลค่ำจำนอง
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุน
เงินกู้ยืมของบริษัท
รำคำตลำด
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ตำมมติที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมกรรมกำรอ้ำงอิงจำกต้นทุนเงิน
กู้ยืมของบริษัท

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
34.1 รำยได้

บริษัทย่อย
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำตรวจสอบภำยใน
รำยได้ค่ำธรรมเนียม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกงำนโครงกำร
ดอกเบี้ยรับ

34.2

ค่ำใช้จ่ำย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้ำ/บริกำร

34.3

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
-

35,204,087
503,786

-

28,931,340
518,630

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
-

2,160,120

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
7,106,400
2,400,000
3,635,518
7,038,400
-

-

2,578,320
2,670,000
3,137,260
7,996,383
46,365,836

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
-

-

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
(รวมอยู่ใน “ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร”)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

29,131,300
1,754,199
30,885,499

7,340,856
489,593
7,830,449

33,449,148
2,665,585
36,114,733

9,983,039
467,003
10,450,042
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34.4

เงินลงทุนชั่วครำว
(รวมอยู่ใน “หลักทรัพย์เพื่อค้ำ”)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ตรำสำรทุน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
320,330,024

453,722,360

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
181,550,860

463,859,153

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วครำวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
ตัดจำหน่ำยเงินลงทุน
ปรับมูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

34.5

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
463,859,153
117,924,127
33,286,689
14,189,839
(7,772,923)
(8,629,529)
(10,136,793)
(297,685,266) 340,374,716
181,550,860
463,859,153

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมำยเหตุข้อ 11.1)

ลูกหนี้กำรค้ำ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อนื่
กรรมกำร
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
รำยได้ค้ำงรับ
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
453,722,360
99,157,804
111,551,851
14,189,839
(7,873,653)
(237,070,534) 340,374,717
320,330,024
453,722,360
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท

12,148,885
12,148,885

15,590,445
15,590,445

-

-

2,313,161
1,506,335
3,819,496

2,704,317
777,809
3,482,126

-

-

1,323,626
1,323,626

-

923,186
923,186

31,827
31,827

14,391,970
14,391,970

24,056,876
24,056,876

34.6

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุข้อ 12)

บริษทั ย่อย
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ย่อย - สุทธิ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
8,060,119
8,682,290
8,060,119
8,682,290

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
154,546,000 208,286,000
(44,546,000) (39,900,000)
110,000,000 168,386,000
110,000,000 168,386,000

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงิ นให้กู้ ยื มระยะสั้นแก่ บริษั ทที่เกี่ ย วข้องกั น ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม มีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กู้เพิ่ม
รับชำระคืน
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
8,682,290
8,858,890
(622,171)
8,060,119

(176,600)
8,682,290

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
168,386,000 124,040,000
68,760,000
45,746,000
(122,500,000) (1,400,000)
(4,646,000)
110,000,000

168,386,000

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2562
ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) เป็นสกุลเงิน
บำท จำนวน 60 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม และอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.20
ต่อปี แก่บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นสกุลเงินบำท จำนวน 8.30 ล้ำนบำท เงินให้
กู้ ยื ม มี ก ำหนดช ำระคื นเมื่ อทวงถำม และอั ตรำดอกเบี้ ยร้ อยละ 4.43 ต่ อปี และแก่ บริ ษั ท
เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด เป็นสกุลเงินบำท จำนวน 0.46 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีกำหนดชำระคืน
เมื่อทวงถำม และอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.43 ต่อปี
ทั้งนี้ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจำกบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน
เงิน 70 ล้ำนบำท และจำกบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนเงิน 52.50 ล้ำนบำท
และกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเงิน 4.11 ล้ำนบำท
ในระหว่ ำ งปี 2562 บริ ษั ท ได้ ประเมิ นกำรได้ รั บคื นเงิ นให้ กู้ ยื มแก่ บริ ษั ท ดั บเบิ้ ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 8.30 ล้ำนบำท และบริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จำกัด จำนวนเงิน 0.46 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2561
ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) เป็นสกุลเงิน
บำท จำนวน 40 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม และอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00
ต่อปี แก่บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นสกุลเงินบำท จำนวน 4.55 ล้ำนบำท เงินให้
กู้ยืมมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม และอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และแก่บริษัท ไปป์ ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นสกุลเงินบำท จำนวน 1.20 ล้ำนบำท และอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
ทั้งนี้ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจำก บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทั้งจำนวน 1.20 ล้ำนบำท และจำกบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวนเงิน 0.20 ล้ำนบำท
34.7

เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุข้อ 22)

บริษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
30,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท เงินกู้ยืม
ดังกล่ำวมีกำหนดชำระคืนภำยใน 1 ปี และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
34.8

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น (หมำยเหตุข้อ 23)
งบกำรเงินรวม
2562
2561
บำท
บำท
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร

34.9
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197,420
197,420

22,203
169,356
191,559

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
บำท
บำท
89,863
6,220
96,803

36,906
36,906

ภำระผูกพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภำระผูกพันในกำรค้ำประกัน และกำรนำทรัพย์สิน
ของบริษัทเข้ำค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินของบริษัทย่อย
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35. สิทธิพิเศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2555 สำหรับกิจกำรผลิตลวดเหล็ก และตะแกรงลวดเหล็ก ภำยใต้กำร
ส่งเสริมดังกล่ำว บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำร
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2556 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำ
หักออกจำกกำไรสุท ธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นกำหนด โดยบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกั ด
(มหำชน) จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่
7 มิถุน ำยน 2554 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ
8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 และได้รับ
ลดหย่ อ นภำษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส ำหรั บ ก ำไรสุ ท ธิ ร้ อ ยละห้ ำ สิ บ ของอั ต รำปกติ รวมทั้ ง สำมำรถน ำ
ผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้น
กำหนดเป็นเวลำ 8 ปี (สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนำยน 2568) โดยบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด จะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2551 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล ภำยใต้กำรส่งเสริม
ดังกล่ำวบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุ คคลส ำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2554 รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำ
หักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นกำหนด โดยบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่
21 กันยำยน 2559 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนมีมติให้เพิกถอนสิทธิและประโยชน์กำรยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 1 ปี (สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลำคม 2566)
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บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด
บริ ษั ท สตึก ไบโอแมส จ ำกั ด ได้ รั บ บั ต รส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น จำกคณะกรรมกำรส่ง เสริ ม กำรลงทุ น
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2546 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว บริษัท สตึกไบโอแมส
จำกัด จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2549 และ
ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผล
ขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้น
กำหนด โดยบริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตร
ส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2548 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว บริษัท
ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อ
วันที่ 31 มกรำคม 2551 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้ำสิบ ของ
อัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิ
เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นกำหนด โดยบริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด จะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
รำยได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีดังนี้

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้อื่น
รวม
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งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กิจกำรที่ได้รับกำร กิจกำรที่ไม่ได้รับกำร
รวม
ส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริมกำรลงทุน
บำท
บำท
บำท
785,158,110
642,409,788
1,427,567,898
647,000,476
647,000,476
8,066,074
24,910,078
32,976,152
793,224,184
1,314,320,342
2,107,544,526

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกงำนโครงกำร
กำไรจำกกำรลงทุน
รำยได้อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กิจกำรที่ได้รับกำร กิจกำรที่ไม่ได้รับกำร
รวม
ส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริมกำรลงทุน
บำท
บำท
บำท
774,193,404
914,278,795
1,688,472,199
1,029,540,267
1,029,540,267
416,775,787
416,775,787
19,746,706
114,249,998
133,996,704
793,940,110
2,474,844,847
3,268,784,957

36. ภำระผูกพัน
36.1 ยอดรวมของจำนวนเงิน ขั้น ต่ำที่ต้อ งจ่ำ ยในอนำคตตำมสัญ ญำเช่ำ ดำเนิน งำนที่ไ ม่ส ำมำรถ
ยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
9.05
11.60
6.70
14.40
1.94
2.97
17.69
28.97

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
6.93
7.51
1.15
8.08
8.08
15.59

36.2 ยอดรวมของภำระผูกพันอื่นที่ต้องจ่ำยในอนำคต ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

หนังสือค้ำประกันจำกธนำคำร
สัญญำซ่อมและบำรุงรักษำ
เครื่องจักร
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อ
สินค้ำและวัตถุดิบที่ยังไม่ได้ใช้

งบกำรเงินรวม
2562
2561
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
43.18
36.43

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
-

171.59

196.73

-

-

8.87
223.64

118.78
351.94

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิต สำหรับซื้อสินค้ำและ
วัตถุดิบที่ยังไม่ใช้จำนวน 548.80 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 313.59 ล้ำนบำท)
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37. สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
37.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกธนำคำรของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
จำนวน 194.90 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 194.90 ล้ำนบำท) ได้จำนำเป็นหลักประกันของ
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ดังนี้
ก) เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำว
ข) กำรออกหนังสือค้ำประกัน
ค) กำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนี้สินทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื้อวัตถุดิบ
37.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เครื่องจักรของโครงกำรโรงไฟฟ้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
ของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อนกับบริษัท ไทย-เยอรมัน
เซรำมิค จำกั ด (มหำชน) ได้ใช้ เป็ นหลักประกั นตำมเงื่อนไขภำยใต้สัญญำเงินกู้ ยื มระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินภำยในประเทศ (หมำยเหตุข้อ 22)
37.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกธนำคำรของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด จำนวน 7.50 ล้ำนบำท (31
ธันวำคม 2562 : ไม่มี) ถูกใช้เป็นหลักค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ
ของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (หมำยเหตุข้อ 22)
37.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทบำงส่วน ได้นำไปค้ำประกัน
วงเงินกู้ยืมของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (หมำยเหตุข้อ 17 และข้อ 22)
37.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ดิน และอำคำรของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ซึ่งมีรำคำตำมบัญชี
จำนวน 271.16 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 273.10 ล้ำนบำท) ตลอดจนสิทธิตำมกรมธรรม์
ประกันภัย ได้ถูกจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกันหุ้นกู้ระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศ
แห่งหนึ่ง และเงินฝำกธนำคำรของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) จำนวน 22.75 ล้ำนบำท (31
ธันวำคม 2561 : 52.42 ล้ำนบำท) ถูกใช้เป็นหลักประกันสำหรับกำรยื่นประมูลงำน (หมำยเหตุข้อ 18
และข้อ 22)
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37.6 ในเดือนมกรำคม 2561 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงิน 600 ล้ำนบำท บริษัทได้เสนอขำยหุ้นกู้
แก่ประชำชนทั่วไป หุ้นกู้มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน
มกรำคม 2563 ณ วันที่ออกหุ้นกู้ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้วำงหลักประกันเป็นหุ้นจำนวน
ทั้งหมด 330 ล้ำนหุ้นของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 2 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมำณ 660 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 22)
ในวันที่ 17 เมษำยน 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ทำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
เป็นจำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท
ในเดือนธันวำคม 2562 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงิน 300 ล้ำนบำท บริษัทได้เสนอขำยหุ้นกู้
แก่ประชำชนทั่วไป หุ้นกู้มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน
มีนำคม 2564 ณ วันที่ออกหุ้นกู้ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้วำงหลักประกันเป็นหุ้นจำนวน
ทั้งหมด 782 ล้ำนหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีมูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.14 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมำณ 109.50 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 22)
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) ได้มีกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
จำนวน 300 ล้ำนบำทแล้ว และได้นำหุ้นของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) จำนวน
ทั้งหมด78 ล้ำนหุ้นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.41 บำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ประมำณ 109.50 ล้ำนบำทมำวำงเป็นหลักประกันแทนหุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
37.7 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกธนำคำรของบริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 0.50
ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 0.50 ล้ำนบำท) ถูกใช้ในกำรค้ำประกันลูกหนี้ตำมสัญญำจ้ำงเหมำงำน
ดันท่อกับบริษัทแห่งหนึ่ง
37.8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกธนำคำรของบริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท
เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)) จำนวน 0.62 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561: 0.62 ล้ำนบำท) และ เงินสดของ
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)) จำนวน
1 ล้ำนบำท ถูกใช้ในกำรค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ
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37.9 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2562 บริษั ท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษั ท
เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)) ได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 330 ล้ำนบำท
โดยบริษัทดังกล่ำวได้วำงหลักประกันเงินกู้ยืม โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 123 ล้ำนบำท
(หมำยเหตุข้อ 18 และข้อ 22)
2) เครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (บริษัทย่อย
ของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 241 ล้ำนบำท (หมำยเหตุ
ข้อ 18 และข้อ 22)
3) หุ้นจำนวนทั้งหมด 24 ล้ำนหุ้นของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (บริษัทย่อย
ของบริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยำ จ ำกั ด (มหำชน)) ซึ่ ง เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยำ จ ำกั ด
(มหำชน) ซึ่งมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท รวมเป็นมูลค่ำ 240 ล้ำนบำท (หมำยเหตุข้อ 22)
4) เงินฝำกธนำคำรจำนวน 17.15 ล้ำนบำทของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน))
38. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
38.1 เมื่ อวันที่ 7 กุ มภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทย่ อยแห่งหนึ่งมีมติอนุมัติจำหน่ำย
เครื่อ งจัก รบำงส่ว นซึ่ง มีร ำคำตำมบัญ ชี 37.93 ล้ำ นบำทให้กับ บริษัท แห่ง หนึ่ง ในรำคำ
6.97 ล้ำนบำท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวจำนวน 30.96 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
38.2
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เมื่ อวันที่ 24 กุ ม ภำพั นธ์ 2563 ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษั ทย่ อยแห่งหนึ่งมีม ติอนุมัติ
กำรจ่ ำ ยเงิ นปั น ผลซึ่ ง จะต้อ งถูก น ำเสนอต่ อที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ น ณ วั น ที่ 26 มีน ำคม 2563
เพื่อพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระทุนจดทะเบียนครบแล้ว และชำระแล้ว
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนในอัตรำหุ้นละ 6.61 บำทต่อหุ้น และ 1.65 บำทต่อหุ้น ตำมลำดับ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมำณ 20 ล้ำนบำท และจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
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39. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ต่อไปนี้ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำร
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้
ชื่อบัญชี
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

จำนวนเงิน

178,229,328
40,330,845

งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
49,794,539

กำรจัดประเภท
รำยกำรเดิม

หน่วย : บำท
กำรจัดประเภท
รำยกำรใหม่

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนเผื่อขำย
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงิน นี้ไ ด้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัทให้ออกงบกำรเงินเมื่อวันที่
2 มีนำคม 2563
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บริษัท
บริษัท แคปปิทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
บริษัท พำรำไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จำกัด
บริษัท อัลตร้ำ เอเชีย จำกัด
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
2,020,000.1,800,000.1,700,000.795,000.800,000.310,000.160,000.810,000.630,000.620,000.275,000.115,000.10,035,000.-

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมกำรบริษัท พนักงำน ลูกจ้ำง
หรือดำรงตำแหน่งหน้ำที่ใดๆ ของบริษัท ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
รวมตลอดถึงไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว โดยผู้สอบบัญชีมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริกำรทำงวิชำชีพด้ำนอื่นๆ จำก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อนึ่ง กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงำน หรือหุ้นส่วน หรือมีควำมเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอื่น
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
1. ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้
เลขทะเบียนบริษัทมหำชน
โทรศัพท์
โทรสำร
website

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ด้ำนธุรกิจลงทุน (Holding Company)
1011 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระรำม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
968,684,506 บำท
745,141,929 บำท
1 บำท ต่อหุ้น
0107536000935
0-2049-1041
0-2049-1045
www.cenplc.com

2. กำรลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
(1) บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) (UWC)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
(1) เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
(2) เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย
(3) เสำโทรคมนำคม
(4) โครงสร้ำงเหล็กทั่วไป
(5) กำรบริกำรชุบสังกะสี
(6) กำรจัดจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม
(7) ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
:
247 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
โทรศัพท์
:
0-2543-9020-8
โทรสำร
:
0-2543-9189, 0-2543-9029
website
:
www.uwc.co.th
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
:
ทุ น จดทะเบี ย น 1,907,119,713 บำท และทุ น จดทะเบี ย นช ำระแล้ ว
1,316,252,588 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 13,162,517,864 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 0.10 บำท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
:
จำนวน 4,950,839,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.61
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(2) บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) (RWI)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจำหน่ำย
(1) ลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand
for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(4) ลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ
“OLC”)
(5) ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ที่ตั้งสำนักงำน
:
1011 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระรำม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โรงงำน
:
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้ำ ตำบลมำบตำพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์
:
0-2049-1001
โทรสำร
:
0-2049-1005-6
website
:
www.rwi.co.th
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
:
ทุนจดทะเบียน 318,182,593 บำท และทุนชำระแล้ว 318,182,593 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 636,365,186 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
:
จำนวน 445,425,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.00
(3) บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (ENS)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:

260

ที่ตั้งสำนักงำน

:

โทรศัพท์
โทรสำร
โรงงำนนิคมอุตสำหกรรม
หนองแค 1
โรงำนนิคมอุตสำหกรรม
หนองแค 2
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:
:
:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:
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:
:

ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่ บริษัท เอสซีจี
เซรำมิกส์ จำกัด (มหำชน) และ บริษัท โสสุโก้เซรำมิค จำกัด
1011 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระรำม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
0-2049-1041
0-2049-1045
40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
61 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230
ทุ น จดทะเบี ย น 484,000,000 บำท และทุ น จดทะเบี ย นช ำระแล้ ว
302,500,000 บำท แบ่ งเป็น หุ้น สำมั ญ 4,840,000 หุ้ น มูล ค่ำ ที่ต รำไว้
หุ้นละ 100 บำท
จำนวน 4,839,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

(4) บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (WJC)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
บริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบ และบริกำรขึ้นรูปโลหะ มีโรงงำน
ตั้งอยู่ที่แหลมฉบังโดยรับงำนโลหะทั้งในและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรม
ปิโตรเคมี อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงำน
:
543/4 หมู่ 1 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์
:
038-340-104
โทรสำร
:
038-340-105
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
:
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150,000,000 บำท แบ่งเป็น
หุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
:
จำนวน 1,413,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.25

(5) บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PLE)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
รับเหมำก่อสร้ำงและรับขุดเจำะอุโมงค์
ที่ตั้งสำนักงำน
:
1011 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระรำม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์
:
0-2049-1041
โทรสำร
:
0-2049-1045
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
:
ทุ น จดทะเบี ย น 150,000,000 บำท และทุ น จดทะเบี ย นช ำระแล้ ว
144,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ 100 บำท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
:
จำนวน 1,439,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

(6) บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด (EBM)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจำหน่ำยวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่ตั้งสำนักงำน
:
1011 อำคำรศุภำลัย แกรนด์ ทำวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระรำม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์
:
0-2049-1041
โทรสำร
:
0-2049-1045
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
:
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บำท
แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ
:
จำนวน 4,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.00
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3. บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

:

ดร.สุวจั ชัย เมฆะอำนวยชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6638
ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4800
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
11/1 อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชั้น 23-27
ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสำร 0-2034-0100

4. ข้อมูลสำคัญอื่น
-ไม่ม-ี
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สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิง่ แวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยคานงงึงงผู้มีส่วน
ได้เสียในทุกด้าน และสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปพร้อมกัน รวมทั้งให้ความสาคัญกับ
ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมึงงการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจใน
ทิศทางเดียวกัน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน จงงผลิตสินค้าที่มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กร สร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนต่อไป
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและ
สังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนาพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public Company
Limited : CEN ได้จัดทารายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจน ซง่งคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อึือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สาคัญ และการประเมินระดับ
ความสาคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดาเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหนง่งในช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทราบึงงความมุ่งมั่น ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
กระบวนการกาหนดเนื้อหาในรายงาน
บริษัทกาหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
และประเด็นสาคัญที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยอ้างอิงตามแนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards) เป็นกรอบในการจัดทารายงาน โยดนาเสนอผลการดาเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ึงง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมึงงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซง่งเป็นส่วนหนง่งในการกากับดูแล ส่งเสริม
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซง่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานฉบับนี้
บริษัทกาหนดให้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจาทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการ
จัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบึ้วนของข้อมูล
มากที่สุด และสื่อสารผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
ช่องทางการเผยแพร่
รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณา
ประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความ
หลากหลายและสะดวกในการเข้าึงงข้อมูล
ทั้งนี้ สามารึดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซง่งได้รวมอยู่ในรายงานประจาปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบึาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :


เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-049-1041
E-mail : kenika@cenplc.com



บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย ทาวเวอร์ ชั้น 17
ึนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-049-1041
โทรสาร : 02-049-1045
เว็บไซต์ : www.cenplc.com
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การให้ความสาคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มสี ว่ นได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ยงดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทย่อย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาพ ทั้งนี้บริษัทและ
บริษัทย่อยตระหนักดีว่าผู้มีสว่ นได้เสียมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ จงงกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

สื่อมวลชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
แ

พนักงาน

หน่วยงานภาครัฐ

เจ้าหนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
และ
นักลงทุน
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สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คู่แข่ง

ลูกค้า

คู่ค้า

ช่องทางการสื่อสาร
การตอบสนองความคาดหวัง
การประชุมผู้ึือหุ้น
 การกากับ ดูแลสิทธิ ของผู้ึือ หุ้นทุกราย ทุกกลุ่ ม
ให้ได้รับสิทธิด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทา
รายงานประจาปี
การใด อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ
การรายงานผลประกอบการทุ ก ไตรมาส
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติอย่าง
และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นระบบข่ า วตลาด
เท่าเทียมกัน
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
การเปิดช่องทางรับข้อเสนอและข้อร้องเรียน  เผยแพร่สารสนเทศสาคัญที่ึูกต้องโปร่งใส และ
สามารึตรวจสอบได้ ทั้ ง ภาษาไทย และ
ผ่านหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ ครบึ้วน ึูกต้อง ทันเวลา ผ่าน
หรือติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
ช่องทางที่กาหนด
 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
 ดาเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก
บรรษัทภิบาล

รายงานประจำ�ปี 2562

ผู้มีส่วนได้เสีย


พนักงาน




ช่องทางการสื่อสาร
การฝึกอบรมและพัฒนานพนักงาน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้พนักงานมีส่วน
ร่วม
การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงาน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย
และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์

 การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านทาง Posts Box หรือ ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน









สังคมชุมชน
และ
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

 กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน
 โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศงกษา
และการดูแลสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษา
สภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท





 การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบึงง
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ดาเนินธุรกิจ
 การเยี่ยมเยือนคู่คา้ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ระหว่าง
กัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ
 ความเป็นธรรม และเสมอภาค
 การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท













การตอบสนองความคาดหวัง
กาหนดหลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน
ให้พนักงานยงดึือในการปฏิบัติงาน
ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในการ
ทางานของพนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน
จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารึ เสนอแนะ
หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ
จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่
มีมาตรฐาน และจัดสึานที่ทางานให้เหมาะสม
และเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการทางาน โดยคานงงึงงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย
ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชน
ในด้านอาชีพ
โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศงกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
อบรบพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น และเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัท
และช่องทางการสื่อสารภายใน
การคานงงึงงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดาเนิน
กิจการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา
คานงงึงงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม
สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบึงงนโยบาย และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลง
ทางการค้า
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเหมาะสม
ตามระเบียบปฏิบัติกาหนด
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ลูกค้า



ช่องทางการสื่อสาร
ประชุมร่วมกับลูกค้า
ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท /
สื่ออิเลคทรอนิคส์ / การเยี่ยมเยียนลูกค้า /
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
สารวจความต้องการและความพงงพอใจ
การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ
แนะนาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน








 รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ




คู่แข่ง



เจ้าหนี้การค้า

หน่วยงาน
ภาครัฐ

 รายงานประจาปี/ ความรับผิด ชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์
บริษัท
 การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
 การขอคาปรงกษาข้อกฎหมาย และภาษี
อากร ผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร
 การขอคาปรงกษาด้านกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานจาก
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
 การให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลทางวารสาร
นิตยสาร เว็บไซต์บริษัท

สื่อมวลชน
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การตอบสนองความคาดหวัง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง
ดูแลรักษาความลับของลูกค้า
จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สอบึามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
และร้องเรียน
นาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของ
ลูกค้า
ดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดย
เคร่งครัด
 ชาระเงินให้เจ้าหนีต้ รงตามกาหนดเวลา และตาม
ข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัดชาระ โดยบริษัทใช้
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ในระบบ Media
Clearing ซง่งอานวยความ สะดวกแก่เจ้าหนี้
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างึูกต้อง
โปร่งใส
 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกาหนด
 การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กากับ
ดูแลอย่างึูกต้องรวดเร็ว
 ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดตี ่อองค์กร
 สื่อสารข้อมูลที่ึูกต้อง ครบึ้วน ละเว้นการ
สื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ
ผิดศีลธรรมอันดีงาม

โครงสร้างการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจให้มีความสามารึในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซง่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการกาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรณยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร ซง่งรวมึงง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยงดึือเป็น
แนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานงงึงงประโยชน์สูงสุดหรือเคารพใน
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทดาเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจ
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมี
โอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้าง
ผลตอบแทนให้กับผู้ึือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจงงคานงงึงงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซง่งมีทิศทางการทางานที่สอดคล้อง
ร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายึงงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดาเนินงานและการจัดทารายงาน ตลอดจนผลกระทบ
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสานงกให้ผู้บริหารและ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักึงงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
ส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิต การจัดหา
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมึงงการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการงาน
เฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความึูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจานวน 5 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตึุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ึือหุ้น
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยเป็น กรรมการอิสระ จานวน 2 ท่าน
และกรรมการที่ไม่บริหารอีก 1 ท่าน ทาหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความสาคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจ
เกิดขง้น
ด้านสังคม
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทย่อยมีหน้าที่กาหนด
แนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีการดาเนินงาน
ด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่าเสมอ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กาหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัด
ให้มีการดาเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่าเสมอ
ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กาหนดขง้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
ประสานความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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รายงานประจำ�ปี 2562

นโยบายและการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้นานโยบายการกากับดูแลกิจการมาึือปฏิบัติในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท โดยเชื่อ
ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีซง่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุ มและการึ่วงดุลอานาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ึือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสาคัญใน
การเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ึือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กากับดูแลและติดตาม การ
ทางานของฝ่ายจัดการ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนั กงานบริษั ทได้ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายการกากั บดู แลกิ จการที่ดี และติ ดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 ไม่พบสึานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบาย และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มี
ส่วนได้เสีย

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตามกรอบของ
กฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การ
คัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซง่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมึงงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นามาซง่งความเสื่อมเสีย
ต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้
ลูกค้า :
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ึูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารึปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างึงงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :
(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้ บริหารหรือพนักงานที่รับผิ ดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ -ขาย สินค้าหรือจ่าย
ค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
คู่แข่งทางการค้า :
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบายใน
การแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซง่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ภาครัฐ :
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานงงึงงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับหน่วย งานภาครัฐ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารึ
ร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพงงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
2.1 การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็
ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซง่ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานสามารึให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นการกระทาโดยตั้งใจเพื่อครอบงา ชักนา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซง่งความได้เปรียบ
ใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซง่ง
การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
(4) เหมาะสมกับสึานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือ
ปีใหม่ ซง่งึือเป็นธรรมเนียมปกติ
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(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารึกระทาได้
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารึตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกาหนดค่าใช้จ่ายในการ
ทางาน
3. พนักงานสามารึรับของขวัญซง่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารึปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญซง่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ
และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการ
กุศลตามความเหมาะสม
ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอื่น
2.2 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มี
ลิขสิทธิ์ึูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่นด้วย
ในปี 2562 บริษัทไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้นากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขง้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจาก
การคัดเลือก วัตึุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าใช้
พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
กระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสาคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือก
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสานงกด้านสิง่ แวดล้อมที่ดใี ห้กับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบ มีการ
ปรับเปลี่ยนการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคานงงึงงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขง้น
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุม
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้า การจัดการของเสีย เป็นต้น
บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคานงงึงงคุณภาพ ปริมาณ
และการ ส่งมอบ รวมึงงข้อกาหนดขั้นต่าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ISO 9001
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
1. ควบคุมคุณภาพวัตึุดิบตามมาตรฐานกาหนด
2. ส่งมอบวัตึุดิบตรงตามกาหนดเวลา
3. ปริมาณวัตึุดิบครบึ้วนตามที่กาหนด

1.
2.
3.
4.

ISO 14001
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ึูกต้องตามประเภทและสึานที่
มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตึุดิบที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม
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ISO 9001
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า

ISO 14001
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
9. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้เกี่ยวข้อง

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจาหน่ายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบ ไปด้วยคู่ค้าที่มีการ
ดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต
การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้า ซง่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จากัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการ
ดาเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อเพิ่มความสามารึในการ
แข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
2.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัท และบริษัท ย่อยตระหนักดี ว่าความพงงพอใจและความเชื่อมั่ นของลูกค้ าเป็ นกุญแจสาคัญ อันน าไปสู่
ความสาเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ึูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารึปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างึงงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
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มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซง่งคุณ ภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมึงงการให้ความสาคัญต่อ
การลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดาเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซง่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
ในปี 2562 บริษัทย่อยได้ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทาการ
ตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความ
มั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็น
ภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทและ
บริษัทย่อยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม
แก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซง่งประโยชน์หรือความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดาเนินการหรืออานวยความสะดวก
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยงดมั่นในความึูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น รวมึงงการสร้างจิตสานงก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการ
ทุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดย
ส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยังกาหนดให้
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” เพื่อสื่อสารให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จงงได้กาหนดขั้นตอน
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยกาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซง่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560
โดยได้ดาเนินการจัด ทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่ น ” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษั ท
www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี”
บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด พร้อมึือมั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รวมึงงการตระหนัก
ึงงความสาคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ส่งผลให้ปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะมีึิ่นกาเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัย
ในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ
พนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วึงงและสม่าเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่สามารึร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยว
กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติ ธรรม
ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ
เรียนรู้อย่างทั่วึงงและ สม่าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่สามารึ
ร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
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การป้องกันและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น
เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การดูแลชุมชนและสังคม
การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยยังครอบคลุมไปึงงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและ
แบ่งปันประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมี
ส่วนร่วมทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขง้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักึงงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสาคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จงงได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารึได้
อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับความสาเร็จขององค์กร
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมึงงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ ความสามารึ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารึของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วึงงและสม่าเสมอ
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซง่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซง่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทาผิด โดย
กาหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทาผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจ
เป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียึูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะึูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารึระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษา
ข้อ มูล ของผู้ ร้ องเรี ยนและผู้ใ ห้ข้ อ มูล ไว้ เป็ น ความลับ โดยจ ากั ดเฉพาะผู้ มีห น้ าที่ รับ ผิด ชอบในการดาเนิ นการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารึเข้าึงงข้อมูลดังกล่าวได้
(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็น โดยคานงงึงงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี”)
การสรรหาและการจ้างงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยงดหลักความรู้ ความสามารึ ความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จงงให้ความสาคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางานได้
อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กาหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัทและข้อกาหนดของลูกค้า
ซง่งในปี 2562 นี้ บริษัทมีจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 18 คน และยังคงดาเนินการจัดทาแผน
อัตรากาลังคนให้สอดคล้องการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสาคัญต่อการจัดสรร
ทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขง้น
การจ้างงานคนพิการ
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักึงงศักยภาพและความสามารึของผู้พิการ จงงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความพร้อมเข้า
ร่วมงานกับองค์กร ซง่งทาให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพง่งพาให้สังคมได้อี กทางหนง่ง อัตราการจ้างงานผู้พิการ
ของบริษัทย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ การดารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยงดหลักเชื่อมโยงผลสาเร็จของงานอย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารึของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความ
เบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดงงดูดผู้มีความรู้ความสามารึ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการ
พัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของพนักงาน
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี้
- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินบาเหน็จ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรึรับ-ส่ง พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน เงิน
ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
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การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทแลบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่
ดีด้วยการจัดสวัสดิการสาหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสึานภาพทางสังคม สนับสนุน
ส่งเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทางานอย่างมีความสุข

1.




Happy Body (สุขภาพดี)
ตรวจสุขภาพประจาปี
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
จัดห้องพยาบาลและมีแพทย์ประจา

2. Happy Heart (น้าใจงาม)
ส่งเสริมให้พนักงานมีน้าใจเอื้ออาทรต่อกัน

 กิจกรรม โลหิตคนละนิด ช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์
 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนเกาะกก
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชาวบ้าน
ในจังหวัดระยอง ใช้ในงานกิจกรรม
Safety Culture 2019
 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด
3. Happy Society (สังคมดี)
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน
ที่ตนทางานและพักอาศัยให้มสี ภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี
 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล
“สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGE
OF HOPE” ณ CAMILLIAN SOCIAL
CENTER
 กิจกรรมวันเด็ก
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 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
พิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปัน
รอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูด้ ้อยโอกาส
ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง
 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดหนองแฟบ
 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดเนินกระปรอก
 ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY “
ึนน I-5 ทาความสะอาดร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
4. Happy Family (ครอบครัวดี)
 กิจกรรมรดน้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่

5. Happy Relax (ผ่อนคลาย)
 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของ
พนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ึูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
หรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทย่อย โดยมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทย่อย
UWC
RWI
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวนกรรมการ
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ึงง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แต่ไม่ึงง 500 คน
7
159
10
1
11
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน
1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม

ชาย
11
18
1
30

UWC
จานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รายละเอียด
สึิติการเกิดอุบัติเหตุ
สึิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

รวม
14
25
2
41

RWI
จานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
5
2
7
31
6
37
1
1
37
8
45

UWC
20 คน

RWI
11 คน

11 คน
9 คน

7 คน
4 คน

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง
ในปี 2562 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกาหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
บริษัทย่อยปลูกจิตสานงกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความ เข้มข้น
สารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดกิจกรรม
KYT ทุกวันก่อนเข้าทางาน
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การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย
บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้
มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้า (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน เครน
ยกเครื่อง

การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย
บริษัทย่อยได้ดาเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้ง
แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะ
บรรจุสารเคมีอย่างชัดเจน พร้อมอบรมวิธีการใช้สารเคมีที่ึูกต้องและปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จั ดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมึงงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหกรั่วไหลอย่างต่อเนื่องทุกปี

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อม กรณี
เกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ามันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่าง
สม่าเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทางาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนึือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจการของบริษัทและ
บริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดาเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดาเนินกิจกรรมที่สามารึ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดาเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้
สาหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านการศึกษา โครงการนักศงกษาฝึกงาน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้านสังคม
- โครงการบริจาคโลหิต
- โครงการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่
- โครงการกิจกรรมวันเด็ก
- โครงการสานสัมพันธ์ปันน้าใจสูส่ ังคม ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกลู ระยอง
- โครงการ “ขยะสร้างค่า ยิ่งแยก ยิง่ ได้” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ระยอง
- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล “สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGE OF
HOPE” ณ CAMILLIAN SOCIAL CENTER
- ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูด้ ้อยโอกาส
ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง
- ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ
- ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนินกระปรอก
- ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ึนน I-5 ทาความสะอาดร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจึงงความ
เสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังจัด
กิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนง่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
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โครงการ CSR ปันน้าใจสู่สังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตึุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศงกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงาน
บริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในึิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศงกษา อุปกรณ์กีฬา
ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นต่างๆ นักเรียนและโรงเรียน ซง่งบริษัทได้ดาเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในปี 2562 บริษัทย่อยได้ร่วมกับบริษัท Mega Steel (ลูกค้า) จัดโครงการปันน้าใจสู่สังคม ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
จังหวัดระยอง

โครงการร่วมสนับสนุนท้องถิน่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ในปี 2562 บริษัทย่อยร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขง้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก และการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โครงการร่วมสนับสนุนการคัดแยกขยะ
ในปี 2562 บริษัทย่อยร่วมกิจกรรม โครงการ “ขยะสร้างค่า ยิ่งแยก ยิ่งได้” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
และสร้างจิตสานงกที่ดีในการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดระยอง
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การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักึงงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสานงกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้
มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่
บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคม
อย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา จงงไม่เป็นที่
ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคาข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขง้น เพือ่ มิให้สร้าง
ผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน

7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักึงงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
โดยได้กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้การดาเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ยงดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขง้น โดยจัดให้มีคณะทางาน
ระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซง่งเป็นคณะทางานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อ
ควบคุมดูแลติดตามการดาเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยที่สุด โดยตระหนักึงงความรับผิดชอบในด้านสิง่ แวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานงกให้พนักงานเกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคานงงึงงผลกระทบทางด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต รวมึงงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE
RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแซมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มี การ
บาบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดทาระบบการจัดการ
ด้ า นอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซง่ ง ทุ ก การด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น สอดคล้ อ งตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO14001 : 2015
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยกาหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกาหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ดาเนินงานด้านพลังงานและวัตึุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตึุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยงดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสานงกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมื อและความรับผิดชอบในการจัดการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคานงงึงงผลกระทบทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจาหน่าย การใช้งาน การ
จัดการของเสีย รวมึงงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
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4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการใช้ ใช้ซ้า
นากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบาบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล
และป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดารงคงไว้ซง่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทย่อยดาเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในสานักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่องและยังคงให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใช้พื้นที่การทางาน
ให้เหมาะสม จัดให้มีคณะทางานการจัดการพลังงาน โดยให้ความสาคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยให้ความสาคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสียและมลพิษที่
เกิดขง้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซง่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม แนว
ทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่าเสมอซง่งทาให้สามารึลดการใช้ทรัพยากรซง่งเป็นวัตึุดิบในการผลิตลงได้ อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคานงงึงงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตึุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
โดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ บริษัท
อีกด้วย
การจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทย่ อยให้ความสาคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
การผลิตเป็นประจาทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
มลภาวะทางอากาศของUWC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลการตรวจวัด
มาตรฐาน
ฝุ่นละออง (TSP)
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร
22
400
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มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบาบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทาการตรวจวัด
พารามิเตอร์
1. Air Emission
Quality
Monitoring
2. Working Area Air
Quality
Monitoring
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทางาน)

4. Heat Stress
Monitoring

1) Hydrogen Chloride (HCL)
2) Phosphate
3) Sulfur Dioxide (SO2)
4) Carbon monoxide (CO)
1) Hydrogen Chloride
2) Benzene
3) Lead (Pb)
8 hrs. (Working hours)
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling

ระบบ
บาบัด
Scrubber
Scrubber
Scrubber
-

-

-

mg/m 3
mg/m 3
ppm
ppm
mg/m 3
mg/m 3
mg/m 3

ค่า
มาตรฐาน
<200
<60
<690
<2
<0.5
<0.05

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85

องศา
เซลเซียส

งานปาน
กลางไม่เกิน
32 0C

หน่วยวัด

ค่าที่วัดได้
9.458
0.021
<1.3
91.34
0.021
<0.010
ไม่มีการผลิต
80
ไม่มีการผลิต
80
82
81
71
ไม่มีการผลิต
81
75
29.9
ไม่มีการผลิต
29.3
30.1
29.7
29.2
ไม่มีการผลิต
29.5
30.3

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลการวิเคราะห์
มาตรฐาน
3
Sodium Hydroxide
mg/m
<0.61
2
Hydrogen Chloride
Ppm
0.02
C5
3
Inhalable Dust
mg/m
<0.10
15
3
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m
019
15
หมายเหตุ : C = ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทางาน
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การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เกิน
มาตรฐานดังนี้
แหล่งกาเนิด

พารามิเตอร์

หน่วยวัด

ปริมาณที่
ตรวจวัดได้

ปล่อง
เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

Ø ของปล่อง
อุณหภูมภิ ายในปล่อง
ความเร็วลมในปล่อง
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง
ปริมาณออกซิเจน (O2)
ปริมาณฝุ่น (TSP)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO as NO2)

m
C
m/s
m 3/min
%
mg/m 3
ppm
ppm

2.1
400
12.9
18.23
8.6
1.76
1.08
10.12

0

ค่า
มาตรฐาน
60
20
120

การจัดการคุณภาพน้าเสีย
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้าที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนามาบาบัดทางเคมี เพื่อให้คุณภาพ
น้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด ซง่งน้าเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงานแต่จะมี
บ่อพักน้า และนาน้ากลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนามารดน้าต้นไม้ เป็นต้น
ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน้าเสียจากการผลิตมี ค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี้
ระบบน้าเสียจากการผลิตของ UWC
ดัชนีที่วิเคราะห์
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ค่ามาตรฐาน

ค่าที่วัดได้

8.3
<5.0
1,110
<40
0.2

5.5 – 9.0
50 mg / l
3,000 mg / l
120 mg / l
5 mg / l

PH
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Zinc

ระบบน้าเสียจากการผลิตของ RWI
พารามิเตอร์
ระบบบาบัดน้าเสีย
pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
ผ่านระบบบาบัด
Oil & Grease
ทางเคมี
Chemical Oxygen Demand
ของหน่วยงานเคมี
Biology Oxygen Demand
และน้าเสีย
Dissolved Oxygen
สี @ Original pH
สี @ pH 7.0

รายงานประจำ�ปี 2562

ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ
5.5 – 9.0
<50 mg/l
<3,000 mg/l
<5 mg/l
<120 mg/l
<20 mg/l
< 300 ADMI
< 300 ADMI

ค่าที่วัดได้
6.9
0.8
1,935
3.5
<10
<2
5.76
17
16

การจัดการของเสีย
บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซง่งบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายึูกวิธี
สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการ
จัดทาข้อปฏิบัติการกาจัดตั้งแต่การคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และ
คัดเลือกผู้รับเหมากาจัดขยะที่ได้รับใบอนุ ญาตึูกต้องตามกฎหมาย ซง่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัทย่อยและ
สังคม ดังนี้
การจัดการของเสียของ UWC
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

วิธีการกาจัด
นาไปคัดแยกฝังกลบ
นากลับไปหลอมใหม่

3. ตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย
4. สังกะสีฝุ่นและเม็ด

ปรับเสึียรและฝังกลบ
Reuse

5. น้ามันไฮโดรลิคเก่า
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

Reuse
แปรสภาพนาไปใช้ใหม่

บริษัทที่กาจัด
สานักงานเขตมีนบุรี
บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเล็ทมิลล์ จากัด
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ฯ จากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจากัดสามพรานฟาวน์ดีร์
บริษัท นวภัทรกิจ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
บริษัท แซนด์ซอร์ จากัด
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จากัด

การจัดการของเสียของ RWI
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีการกาจัด
นาคัดแยกและเผา
- นากลับไปหลอมใหม่
- นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วย
วิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ

3. ตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบู,่ หลอดไฟ,
เศษผ้าเปื้อนน้ามัน,
กากตะกอนน้าเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

6. กรวดปนตะกั่ว

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

ปรับเสึียรและฝังกลบ

บริษัทที่กาจัด
เทศบาลมาบตาพุด
บริษัท ส.โชคชัย จากัด
บริษัท พีที ลัคกี้ รีไซเคิล
จากัด

หมายเหตุ

บริษัท เบตเตอร์
อ้างอิงตาม
เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน) ใบอนุญาตกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
บริษัท ส.กนกการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จากัด
บริษัท เอสซี แอนด์ซัน
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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8. การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
1. บริษัทอยู่ระหว่างึูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่การดาเนินงานของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่อง
เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี 2. การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนหรือึูกกล่าวหาว่า มีผลระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ เป็นไปตาม
หลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ชื่อเสียง หรือความเชื่อึือของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี -
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Importance information in term of financial
Operating Results (Million Baht)

2019

2018

2017

Revenue
Sales and Projects

2,075

2,718

2,493

33

551

88

2,108

3,269

2,581

and Amortization (EBITA)

(1,208)

39

(115)

Earnings (Loss) before income tax

(1,537)

(227)

(355)

Net Earnings (Loss)

(1,539)

(295)

(310)

(930)

64

(157)

Total Assets

4,169

5,729

6,053

Total Liabilities

2,053

2,087

2,137

Total Shareholders’ Equity

2,116

3,642

3,916

Equity to Company’s shareholders

1,580

2,525

2,473

1.00

1.00

1.00

(1.25)

0.09

(0.21)

Book Value

2.12

3.39

3.32

Market Price

0.06

1.05

1.51

Return on Equity

(45.30)

2.54

(6.37)

Return on Sales

(44.82)

2.34

(6.28)

Net Profit Margin

(44.12)

1.94

(6.14)

Return of Total Asset

(18.79)

1.08

(5.18)

Debt to Equity (Times)

0.97

0.57

0.55

Debt to Equity to the company’s

1.30

0.83

0.86

(27.24)

(5.35)

2.11

(1.65)

(2.32)

11.17

Total Shareholders’ Equity

(41.90)

(7.00)

(2.23)

Equity to the company’s shareholders

(37.40)

2.08

1.19

Revenue (sales and project)

(23.67)

9.04

28.16

Other income
Total Revenue
Profit (Loss)
Earnings before interest, tax, Depreciation

Equity Holder of company
Financial Status (Million Baht)

Per Share Data (Baht)
Par Value
Net Earnings (Loss)

Financial Ratio (%)
Profitability Ratio

Investment Structure

Shareholders (Times)
Growth Opportunity
Total Assets
Total Liabilities
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Report from the Board of Directors
To Shareholders
Year 2019, Thai economy expanded to decline to 2.6
4 percent from a 3.0-3.5 percent growth
although government helped to support some purchasing power continuously but Thai export sector is
still affected by prolonged trade conflicts and slowing global economy which cause production in term
of industries and export to slow down. Year 2020; Thai economy expected of not much expand
around 2.8 – 3 percent for Public and Private Investment which will begin to move forward this year as
many projects were postponed from previous year. Especially large scale infrastructure investment as
now been signed and started to invested along with investment in EEC which includes 5G technology
network thus should move forward after auction if completed
Nonetheless year 2019 is another year Board of Directors and Executives give importance
role business operation growth together with keep up with chances in economic and society by
turning back to manage cost in order to make use of investment funds As well as formulating
strategies and business plans in the subsidiaries to be in the same direction to comply with the
government's economic stimulation policy Including studying new products In order to create more
value for the company and subsidiaries
However, throughout the past period apart from company and its subsidiaries has play
importance roles on cost management including development of an organization management system
to increase efficiency and competitiveness thus taking into account all stakeholders Commitment to
management in accordance with good corporate governance as an internal control system thus have
appropriate risk management and continuously support in term of anti-corruption
Lastly, on behalf of The Board of Directors, Executives and employees of Capital Engineering
Network Public Company Limited would like to thanks shareholders, alliance of commercial,
government and private institutes for their continue supporting the company all the times

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman

Capital Engineering Network PCL.
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Shareholding Structure of Company
We are the holding company as invests in core business rules associated with the operations
division as follows:
Capital Engineering Network Public Company Limited
(CEN)

Engineering & Construction Material Business

Transmission Tower and Energy Business

Rayong Wire Industries PCL.
(RWI) 70.00%

Ua Withya PCL.
(UWC) 37.61%

WJC Enterprise Co., Ltd
(WJC) 94.25%

Enesol Co., Ltd
(ENS) 100.00%

Pipe Line Engineering Co., Ltd

Evergreen Biomass Co., Ltd

(PLE) 99.99%

(EBM) 99.00%

Sunflower Green Co., Ltd

(SFG) 20.83%

Paradise Green Energy
Co., Ltd
(PGE) 64.99%

UWC KOMEN BIOMASS
CO.,LTD
(UKB) 99.99%

UWC AMPHAN BIOMASS
CO.,LTD
(UAB) 99.99%

SATUEK BIOMASS
CO.,LTD
(SBM) 99.99%

ULTRA ASIA
CO., LTD
(UTA) 99.99%
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UWC (Cambodia)
Co., Ltd
(UWCC) 70.00%

Interglob Investment
Co., Ltd
(ITG) 48.00%

Saraburi Energy
System 2 Co., Ltd
(SES2) 30.00%
Panowa Co., Ltd
(PCL) 30.00%
Dimet (Siam) PCL.
(DIMET) 24.98%

Natures of Business
Capital Engineering Network Public Company Limited (CEN) is a holding company. At the
present, the company has in totaling of 6 subsidiaries which consists of 2 groups of business;
Engineering Construction Material Business, Transmission Tower and Energy Business. The details
are as follow:
1. Ua Withya Public Company Limited (UWC): CEN holds 37.61% of registered capital of
Baht 1,907,119,713 with Baht 1,316,252,588 paid up capital as 13,162,525,880 of common shares at
par value of Baht 0.10 per share. Its business is to manufacture and sale High Voltage Transmission
Tower, Substation Steel Structure, Telecommunication Tower and Hot Dip Galvanizing Service thus
UWC’s subsidiary has strengthened its business by investing in renewable power plants since 2015.
2. Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) CEN holds 70.00% of
registered of Baht 318,182,593 with Baht 318,182,593 of paid up capital which consists of
636,365,186 common shares at par value of Baht 0.50 per share. Its business is to produce and
distribute of (1) Pc-Wire which is mostly used for production of pile electricity poles, ready concrete
floor. (2) Pc-Strand which is mostly used for large construction such as bridge beams, large pile and
(3) Welding Wire (4) Other Wire which is mostly used for welding industries
3. Enesol Company Limited (ENS): CEN holds 100.00% of the amount of registered of
Baht 484,000,000 and Baht 302,500,000 of Paid up Capital as 4,840,000 of common shares at par
value of Baht 100 per share. Enesol produces and distributes electricity and thermal energy to The
Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd and SOSUCO CERAMIC COMPANY LIMITED
4. WJC Enterprise Company Limited (WJC): CEN holds 94.25% of registered capital and
paid up capital of Baht 150,000,000 which divided into 1,500,000 common shares as par value of 100
Baht which their businesses are metal construction service, design and metal forming; their factory is
located at Laemchabang by undertaking metal work both domestic and abroad for the petrochemical
industry, Energy Industry, Construction Industry and others
5. Pipe Line Engineering Company Limited (PLE): CEN holds 99.99% of registered capital
of Baht 150,000,000 with Baht 144,000,000 of paid up capital, Baht 1,500,000 of common shares at
par value of Baht 100. Its business is Contractor, Underground Tunneling and other construction
tasks.
6. Evergreen Biomass Company Limited (EBM) CEN holds 99.00% of registered capital
and Paid up Capital of 50,000,000 thus 5,000,000 common shares at par value of Baht 10. Its
business of production and distribution of raw materials for biomass energy.

Capital Engineering Network PCL.
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Income Structure
Type of
Business

Proceeding
by

% of
share
holding

Year
2019

%

Year
2018

Year
2017

%

%

0.18

0.01

344.38

10.54

(31.27)

(1.22)

69.83

681.69

32.35

1,105.24

33.81

944.54

37.03

39.76

664.23

31.52

1,511.93

46.25

988.59

38.76

758.96

36.01

306.81

9.39

617.01

24.19

99.99

1.57

0.07

0.36

0.01

0.04

0.00

25.84

0.91

0.04

0.06

-

31.64

1.24

2,107.54

100.00

3,268.78

100.00

2,550.55

100.00

Business
Investment

CEN

Steel Wire
Business

RWI

Steel
Structure
Business;
Design and
Distributing
main
structure
according to
pattern

UWC

WJC

94.25

Transmission
Tower and
Thermal
Energy

ENS
and
subsidiaries
of UWC

100.00

Contractor
and
Tunneling

PLE

Agriculture
Business

Subsidiaries
of UWC

And

Total

39.76

Nature of Business

The company is a holding which investing in other companies. Currently, there are 6
subsidiaries
1.
Ua Withya Public Company Limited (UWC)
2.
Rayong Wire Industrial Public Company Limited (RWI)
3.
Enesol Company Limited (ENS)
4.
WJC Enterprise Company Limited (WJC)
5.
Pipe Line Engineering Company Limited (PLE)
6.
Evergreen Biomass Company Limited (EBM)
By Board of Directors and Executive Boards will determine operation of Business and give
authority for management of subsidiaries in integrated management.
Type of Product of subsidiaries

Ua Withya Public Company Limited (UWC)
The subsidiary has established in 1967 -manufactures and distributes galvanized steel
structure for high voltage electrical towers, telecommunication poles and steel structure for electrical
substation as well as provides galvanized coating services and made-to-order products and started
invested in energy business (renewable Energy) in year 2015. Business of UWC consists of 4 groups
as follow
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1.

Production Business
UWC is doing business in design and produce steel structures as consists of
1.1
Steel Frame Pole
1.1.1 High Voltage Transmission Tower – TL size off 115 kV / 230 kV /
500 kV with expertise of personnel in term of Engineering
(Production & Design) and also advance in quality control therefore
subsidiary certified by Electricity Generating Authority of Thailand
“EGAT”.
1.1.2 Substation Steel Structure – ST is galvanized steel structure which
support electrical in substation such as Disconnecting Switches,
Lighting Arrestors, Capacitors and other substations which acts as an
electric and convert voltage from 69 Kilo Volts, 115 Kilo Volts, 230
Kilo Volts and 500 Kilo Volts in order to pass through high voltage
transmission line and power distribution system before electricity
distribution to consumers
1.1.3 Telecommunication Tower – TC with high of 20 – 100 Meter in order
to install of network of leading companies in Thailand such as AIS,
Dtac, TruemoveH, CAT, TOT
1.2
Building and Frame – BF, General Fabrication - GF ) is steel structure which
used in various businesses including galvanized and non-galvanized coating
service such as steel roof, sidewalk, fence, structural steel frame and factory.
For general steel structure such as steel roof structure, steel structure of
building and factory, steel structure for billboards
2.
Service Business
UWC provides Galvanizing Services which provides to general customers for uses to
make steel structure such as Cable & Steel Grating to coat in order to make steel to be resistant to
rust. By this, subsidiary company could make hot dipped galvanized. The product has been awarded
industrial product standard symbol ISO 1461 and American standard of ASTM A123, ASTM A153,
and British standard of BS 729, Japanese Standard JIS H 8641 and JIS H 9124, Australia Standard
AS 1214: AS/NZS 4680 and Germany Standard DIN 50976
3.
Sales Business
UWC has distribute of industrial products from leading manufacturer such as
RENOLD from United Kingdom and ARNOLD from Germany which main products are chain, gear
and motors
4.
Energy Business
UWC has expanded their business into renewable energy business by investing in
Biomass Power Plant as distribute electricity to Provincial Electricity Authority. At the present, Power
Plant of subsidiaries has total capacity of 26.9 MW
UWC has subsidiaries in field of renewable energy as follows:
1.
UWC KOMEN BIOMASS COMPANY LIMITED
Located in Nakhon Ratchasima Province as Biomass Power Plant as capacity of 9.9
MW and Power Supply Agreement to Provincial Electricity Authority 8 MW
2.
UWC AMPHAN BIOMASS COMPANY LIMITED
Located in Satuek District, Buri Ram Province as Biomass Power Plant as capacity of
9.5 MW and Power Supply Agreement to Provincial Electricity Authority 8 MW
3.
SATUEK BIOMASS COMPANY LIMITED
Located in Satuek District, Buri Ram Province as Biomass Power Plant as capacity of
7.5 MW and Power Supply Agreement to Provincial Electricity Authority 6.5 MW
4.
Paradise Green Energy Company Limited
Located at Chum Phae District, Khon Kaen Province as nature business of
processing energy Crop and sale energy crop products such as biogas, fertilizer,

Capital Engineering Network PCL.
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5.

readymade meals for animal, biodegradable packaging which currently ceased
operations
ULTRA ASIA COMPANY LIMITED (Old named UWC SOLAR COMPANY LIMITED)
As nature business of producing electricity from renewable energy and
Telecommunication

Marketing and Competition
 Marketing Strategy

UWC realize in term of reasonable in quality and price of products and services which
includes deliver products and services that are punctual and maintain excellent relationship among
UWC’s partners by following marketing strategies

1.

Products and Services

2.

By personnel with expertise and experience in energy engineering

3.

Types of customers, target customers

Producing and distributing quality products and services that meet the standards
Production and Sales Business
UWC – committed to be a leader in product quality both before and after sales
services by focusing on the training and development of personnel with expertise team and effective
in conducting throughout business thus associated with produce quality products and meet standards
as design by modern computer, select quality raw materials from reliable manufacturers through
production process with modern technology equipment and there is inspection and quality control
procedure in accordance with industry standards and ISO 9001:2015 which builds confidential for
customers
Energy Business
Subsidiaries of UWC produce and distribute renewable energy by expertise
personnel and experiences in energy engineering in order to control and manage Power Plant to
produce most efficient

Production and Sales Business
Production of UWC as a project work and there is a contract to buy before starting
operation which each project started from 6 months – 2 years and clear deadline for delivery work.
The most importance for UWC to conduct business is to delivery products on time thus UWC meet its
goals as a result of systematic work and production planning, including efficient raw material reserves
too

Production Business

Steel Structure – Main customers such as foreign and domestic contractors
which received work from government agencies and state enterprises e.g. Electricity Generating
Authority of Thailand (EGAT) and Provincial Electricity Authority (PEA)

General Steel Structure – Main customers such as general contractors and
any customers who need to receive assembly services and general steel installation
Service Business
Galvanizing services as manage to general customers who need their products to be
resistant to rust
Sales Business
Selling industrial products will focus on industrial customers
Energy Business
Subsidiaries of UWC selling electricity to PEA
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4.

Pricing Policies

5.

Sale and Distribution Channel

Production, Services and Sales Business
UWC has policies on pricing which can complete in business by focusing on effective
cost management in order to reduce loss from production so UWC could set up the price to be
completed in business. Currently, there is a policy to set product prices by adding profit margin from
cost thus factors considered in determining the price consist of price of raw materials, equipment,
others uses in production, difficulty in production, bidding period, Quantity and amount of work,
production capacity together with as well as considering the history of each customer who has had a
joint transaction
Energy Business
Selling electricity in accordance to specification power purchase agreement with
government agencies

Production Business
UWC can divide into 2 channels for distribution in order to reach needs of customers
efficiently such as
1.
Getting job as sub-contractor from main contractor (winning the bid) as
mostly are high voltage transmission, telecommunication tower and general steel structure as in the
past by following details
High voltage Transmission Tower from joint venture with XD-HYPECSCL-TNP, TATA Projects Limited, DEMCO Public Company Limited
and KEC International Ltd.
Telecommunication Tower from BB Technology Company Limited
2.
Bidding the project directly in order to be main contractor for project which
mostly is Steel Structure for sub-station
Service Business
Galvanizing service for general customers which uses services regularly as mostly
from industrial (General and Civil Construction), machinery manufacturing industry, chiller industry
and machine building engineering
Sales Business
Company import industrial products such as chain, gear, coupling and others from
foreign under brand Renold in order to sell to customers in various industrial groups such as cement
industry, Petrochemical, Construction Material and Processed Food Products
Energy Business
Subsidiaries of UWC which operates electricity generation to PEA



Industry and Competition
High Voltage Transmission Tower and Sub-Station Industry

High Voltage Transmission Tower and Sub-Station Industry both in accordance power
transmission system development project and plans from Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) and Provincial Electricity Authority (PEA) which is during the processes during BE 2558 –
2579 (PDP 2018) by consists of following projects (Reference from Energy Policy and Planning
Office, Ministry of Energy)
Transmission system development project to meet increasing electricity demand
Transmission system development project to enhance the electrical system security
Project to improve and expand transmission system to deteriorate according to the
useful life
Transmission system for supporting the connection of power plants
-

International Grid Transmission System Project (Grid to Grid)

-

Transmission system development project according to master plan of smart grid of
Thailand
Need of High Voltage Transmission Tower is expanding continuously in accordance to
Thailand Power Development Plans BE 2558-2579 (PDP 2015) BE 2561-2580 (PDP 2018)

Capital Engineering Network PCL.
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Currently, Thailand has only 5 manufacturers of High Voltage Transmission Tower (500 MW)
so market shares will depends among these 5 manufacturers thus UWC has market shares year 2019
equal to 35 percent. In addition, for new comer there are limitations on experience and waiting from
government agencies therefore impact of entry of new competitors in this business is not severe.

Telecommunication Tower Industries

Telecommunication Tower Industries depends on the country's technological development
and telecommunications service plans thus year 2019 these industries is slow down but expansion
regularly in order to provide more comprehensive services to customers and support 5G which will be
happened in the future. However, Investment plans for expanding telecommunications network in the
ASEAN region are expanding continuously so not obstacle for expanding this business for UWC even
though demand for domestic is slow down

General Steel Structure Industries

General Steel Structure Industries depends on construction industry thus year 2019 these
type of industry growth slowly both government and private sector as most of the construction
activities were ongoing projects from the previous year even though general steel construction is slow
down but housing repair market is a large and potential market with over 26.7 million homes reference
from Office of the National Economic and Social Development Council thus each year consumers will
spend in repair and improvement of housing around 300 Billion Baht
General Steel Structure – company will be able to provide design services, adjust the
proportion, format, size, height, features, size and style that is appropriate for each construction
project in order to comply with need of customers

Galvanizing Services

Trend of steel products are require for galvanizing in order to prevent corrosion due to current
environment is polluted weather and highly corrosive acid rain therefore its necessary for steel
structure to be hot-dip galvanizing when uses for building exterior so resulting in continuously
increase and expected to increase in the future

Industrial Products

Industrial Products such as chain, gear, coupling and motors uses in general industrials,
every industrials- Demand for products of repair or modification of machinery equipment is regular
and continuous. In addition, trusted in quality of products under brand namely Renold throughout 100
years includes efficient before and after sale services is very important; therefore it is important that
company's products continue to be trusted by customers although there are many competitors but on
the other hand products under brand namely RENOLD and ARNOLD always in needs of customers

Energy Business

Conditions and Trends for energy business will be in accordance to power development plan
of country BE 2561-2580 (PDP 2018) and Alternative Energy Development Plan (AEDP) concludes
as follows:

New Electricity Generating Capacity during BE 2561 - 2580
Renewable Energy Power Plant
Reverse cycle hydroelectric Power Plant of EGAT
Cogeneration Power Plant
Combined Cycle Power Plant (EGAT/IPP)
Coal Power Plant (Lignite) (EGAT/IPP)
Purchase power from oversea
New Power Plant / Renewable
Energy Conservation Plan
TOTAL
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Unit (MW)
20,766
500
2,112
13,156
1,740
5,857
8,300
4,000
56,431

Renewable Energy Power Plant

According to Plan of AEDP
According to Government Promoting policies
VSPP with obligation
SPP with obligation
SPP Hybrid Firm
EGAT Projects await for approval from Cabinet
TOTAL

Power Plant according to AEDP

18,176
520
528
1,150
300
92
20,766

Solar Power (On-grid)
Biomass
Biogas (waste water / waste)
Solar floating buoy
Wind Energy
Industrial Waste
Others (Waste from Community, small/large water power)
TOTAL

Capacities according to agreement
PDP 2015
PDP 2018
6,000
10,000
5,570
3,376
600
546
2,725
3,002
1,485
50
44
4,462
19,684
18,176

Power Plant According to Plans
Waste from communities
State Biomass 3 Province in Southern
TOTAL

Capacities according to agreement
400
120
520

Energy Business of company is Biomass Power Plant which in accordance to PDP 2018 with
the capacity in accordance to agreement reduce from 5,570 MW in plans PDP 2015 to 3,376 MW in
plan PDP 2018; The company as a very small private power plant operator therefore need to study
and find ways to improve and develop business in accordance with changing energy development
plans



Raw Material and Kind of Raw Material

Production Business
Manufacturer of High Voltage Transmission Tower, Sub-Station and Telecommunication
Tower as raw materials are steel and zinc
(1) 90 degree of symmetry steel grade SS400 size between L40x40x3 to L200x200x20
(2) 90 degree of symmetry steel grade SS540 size between L75x75x6 to L250x250x35
(3) 99.99% zinc
UWC has policies to order some raw materials from domestic manufacturer in advance to
obtain sufficient quantities of raw materials, qualities as meet requirement and based on utility of
customers. UWC has no barriers to delivery of goods delayed because have efficient inventory
management system which covered selection of supplier for raw materials with good quality of raw
materials and on time deliver
Price of raw materials is fluctuated in world market by year 2019 price of steel and zinc swing
up and down throughout the year
However, even though price of raw material year 2019 is fluctuated thus from effective plan to
purchase raw materials of UWC leads to cost of purchase raw materials can be kept close to estimate
raw materials in quotation to customers.
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At the present, UWC has purchase raw materials more than 4 distributors and able to supply
quantity of steel which meet demand and appropriate purchase price by comparing with previous year
(at the beginning of year)
For Zinc Ingot, in the past UWC purchased from Sang Charoen and Nam Charoen
Galvanized Company Limited
Efficient inventory management is considered an important factor in the high voltage
transmission tower business and considered as importance factor for competition which being able to
maintain ability to complete due to UWC has enough inventories so can deliver products to meet
needs of customers
Sales Business
Most industrial products imported from United Kingdom and Germany therefore management
in inventory is very importance to meet need of customers by tracking movement of statistical data of
past purchasing order. In addition, UWC has classifies inventory management into 2 categories as
follows:
(1)
Fast Turnover Products or being order regularly is a group which market is in high
demand and buyers need to use product immediately after ordering the product therefore reserve for
inventory and ready to deliver is importance consists of chains and chain link
(2)
Normal Products or rarely order is a group which market is high value of products and
can wait for the products thus these kinds of products no need to reserve a lot of inventory such as
gear and coupling
Energy Business
Most importance raw material for Power Plant Business is fuel in which 3 subsidiaries used
mixed fuel including chopped wood and bark by wood chopped is a primary fuel
Wood Chopped means lots of bench left over of tree pruning from farm fields or orchard
through process of chopping into small pieces
At the present, subsidiaries has purchases wood chopped from local seller by selected seller
from quality of fuel in term of Moisture of fuel which is more than 20 sellers

Unprocessed work

Manufacture of Steel Business
As at December 31, 2019 –the company has during process work and expected to deliver all
within year 2020 as follows
Work Load
(Tons)

Unprocessed Value
(Million Baht)

1,355

58.549

4

0.116

Substation Steel (ST)

245

11.375

General Steel (GF,BF)

22

0.249

1,626

70.289

Name of Project
High Voltage Transmission Tower (TL)
Telecommunication Tower (TC)

Total
Energy Business
-None-

 Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)

Its business is to produces and distributed pile electricity poles and welding wire as total
production capacities in year 2019 of 72,000 tons per year which consists into 5 categories as follows:
1. Pre-stressed concrete wire or PC-wire with diameters of 4, 5, 7 and 9 millimeters.
The product has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.95-2540. It is used in
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construction that emphasizes strength and durability to support loads and has been used in
production of piles, electricity poles, finished floor slabs and concrete railroad tiles.
2. Steel Wires Strand for pre-stressed concrete strand or PC-strand with diameters of
9.3, 9.5, 12.4, 12.7 and 15.2 millimeters. The product has been awarded industrial product standard
symbol No. IPS. 420-2540. It is made of PC-wires stranded together to enable it to withstand more
tension, and is mostly used in large construction work e.g. bridge beams, elevated roads, large-sized
piles and silos.
3. Hard Drawn Wire or “HDW” with diameters 2.0 – 7.0 millimeters. The product is used
in mattress industry, auto parts industry; wire meshes industry and spring industry.
4. Ordinary Low Carbon Steel Wire with diameters 2.8 – 7.0 millimeters. The product
has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.194-2535 and IPS.747-2531. It is used
in piling industry, electricity post and drain.
5. Wire Mesh with diameters 2.8 – 7.0 millimeters. The product has been awarded
industrial product standard symbol No. IPS 737-2549. It is used in construction of road, building and
finished walls.

Marketing and competition
 Marketing Strategy

1. RWI has various produces and distributed of products by each product objective is various
as well. The strategy of company is willing to access the target volume which can be classified into
many categories. First consideration for contractor is PRICE while automotive customers are
interested in Quality in order to meet needs of target customers.
2. Retain existing customers with annual sales from existing customers is not less than 70%.
3 RWI has intension to consumption of customers and whole dealing customers. For
example, review on measuring tools including problems occur of using products and services
regularly in order to improve their performance and serve customers satisfaction on product qualities
and services of our company.
4. The subsidiary is granted a certification of standard entitled ISO 9001:2015 certified by the
SGS (Thailand) Co., Ltd and ISO 14001: 2015 for environmental. Moreover, the products of the
subsidiary are certified by the Ministry of Industry’s industrial product standard (IPS).
5. The total sales of RWI customers, 60% are various sectors of our country and building
relationship with customers all over the country. For example, joint activities to strengthen existing
channels.
6. RWI has plans to expand more on new line of products in order to reduce risk from
operation thus services customers by various orders from company itself also expand the market by
no additional cost or resources.
7. RWI is focusing on personnel knowledge of subsidiary to strengthen and understand of
operation management by using ERP (Enterprise Resource Planning) for management in term of
production process in order to reduce production loss in manufacturing thus also use management
system to produce products that meet quality requirement of our customers. Apart from this, will
focusing on management in term of inventory in order to have highest return for RWI.



Types of customers, target customers

RWI has distributed all products to customers within the country which can clarify as follows:
Pre-stressed concrete wire (PC-Wire) and Pre-stressed concrete strand (PC-Strand) as group
of customers consists of
1. Domestic Customers
1.1 Private Sector which equivalent to 95 percent of Pre-Stressed concrete sold
as consists of
 Concrete products factory such as Pipe casting factory, electricity post, slabs,
girder and finished walls.
 Contractor and bidding with government sectors such as building contractor,
freeway construction and electric cables.
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1.2 Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity
Authority, Metropolitan Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent
to 5 percent of total sale of Pre-stressed Concrete
2. Foreign Customers
2.1 Sale directly to users of steel wire within those countries as use for
production such as concrete products e.g. Factory (Producing pile), finished
wall
2.2 Sold through dealer in those countries
Spring their customer target consists as follow
1.
Mattress Industry
2.
Automotive Industry

Shock absorbers

Chain

Spokes

Car Seat

Hard Drawn in General Motive
3.
Wire Meshes Industry
4.
Hard Drawn Industry
Low Carbon Steel “Cold Drawn Steel Wire” as group of customers consists of
1.
Concrete Distributor such as finished pipe group, manufacturer of electric
pole or pile
2.
Construction Group
3.
Finished wall Group
4.
Route Construction Group
5.
Government Sector
6.
Dealer or construction material store
Sheet steel welded wire mesh for concrete reinforcement as group of customers
consists of
1.
Concrete Distributor such as finished pipe, plank
2.
Construction Group and auction of government sector
3.
Finished wall Group such as Pruksa Village project
4.
Route Construction Group
5.
Government Sector such as Department of Highways, building and
restoration a Bridge, Public Works Department, Royal Irrigation Department,
National Housing Authority.
6.
Dealer or construction material store
By this, RWI has play importance intention to long term relationship customers and
good relationship customers thus new customers will focus on financial stability and has
potential in the business.



Pricing Policies

RWI has policies on pricing strategy by cost plus margin however, in order to set final pricing
will rely on need of consumer and competitive condition within the industry in each period wherewith
steel industry is fluctuates follows major business cycle.



Sale and Distribution Channel

1.

2.
3.
4.
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Maintaining the distribution channel of subsidiaries by customer who have purchased
a wire from subsidiary in year 2019 must be retained and year 2020 use of wire
should not less than previous
Increase sales for prospective clients to have in the future
Distributed Wire through agent
Increase sales channels abroad
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Industry and Competition
Industry structure of Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
Steel Wires for Pre-stressed Concrete and Steel Wires Strand for Pre-stressed
Concrete

Overall construction in the future is in good direction, basic construction of government sector
turns out for construction in a good way meanwhile world economic situation and domestic economy
is not good enough which leads total market in year 2019 a little bit better. Currently, there are 15
manufacturers within the country by subsidiary company has market shares of 10% and in the range
th
of 5 of total market

Factors impacting the business operation

New operator entering into market

Due to this business need lot of money to invested, complicated in production
process but presently, price of machines are cheaper and technology for producing machines are
easier thus invest in this industry is not difficult. By this, most important this product concerned with
safety, familiarity of use so this might be the point of delay in accessing the market of new
entrepreneurs.



Bargaining power of suppliers

Because sources of raw materials in manufacturing on PCW&PCS there are several
vendors both domestic and international. The negotiations on the purchase of raw materials are not
difficult thus can supply good quality at a reasonable price as quality of raw materials effect finished
goods produced also cause cost of production



Bargaining power of buyers

Instability in political resulting from slowdown in construction, in year 2019 investment
in construction industry has decline, less demand for steel wire as lead to high bargaining power.
Moreover, the second half of year there are large project investment of government which makes
customer interest more on quality of product rather than on time deliver.



Product substitution

From PCW&PCS is special product to produce concrete such as concrete piles,
electricity poles, finished floor and large construction project. The example of large construction
projects are electric mass transit railway , express way, building which to product such concrete has
set specific ingredients such as PCW&PCS constituent therefore no other products can be substitute.



Current Competitor

As construction in year 2019 is slowdown and large investment projects of
government sector has been postponed meanwhile producing capacity of each manufacturer over
demand resulting in high competitive in term of prices thus products imported from China which
produce PCW&PCS. By this, PCW&PCS products concerned on safety and quality standards which
required for products to be imported thus local productions have TIS. In addition, production of
PCW&PCS produced domestically can solve more quickly if there are a problem because a
replacement product immediately available.

Industrial on Spring Wire
Spring Wire used in automotive industries and mattress as from past production on
automotive increase rapidly and good direction in the future but situation in year 2019; automotive
industries has declined in production compared to year 2018 in ratio of 8 percent but mattress
industries as Trade War between United State and Republic of China resulting in mattress
manufacturer from China what deliver mattress to United State, Europe has move production from
China to set up factories in Thailand causing increase in volume of wire usage in year 2020

Factors impacting the business operation
 New operators entering into market

Due to this business need lot of money to invested in machinery, modern technology in
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production process and most important this product concerned with safety and accuracy desired such
as automotive, electronic parts, using knowledge of product to users’ familiar applications. By this, if
using product from new operators which no skill or experience in manufacturing then users will not
pay attention because prices inferior than quality. However, lower the price from new operator may
not interested user if operator bid closer price. The most important factors for doing this business are
relationship, closer to customer, provide advice and after sales service as well and also provide useful
knowledge about products and services together with other relevant information.



Bargaining power of suppliers



Bargaining power of buyers



Product Substitution



Current business competitor

Source of raw material for producing HDW have distributors from local and foreign
therefore the standard of raw material for producing is obvious which makes easier in negotiation and
can supply good quality with the reasonable price.
Users of HDW products mostly are concerned on quality of products and on time deliver
therefore if meet the requirement from users such as standard quality, on time deliver then bargaining
power of customers will be less even though there are imported products from overseas. By this,
users are inconvenience to store more raw materials, late deliver or problem on products are waiting
to be compensate which included fluctuation of currency make users need more demand on domestic
goods rather than oversea products with the same quality with a little higher in pricing.
The standard on buying HDW product has been set in production process of customers
such as in automotive industrial, HDW for producing spring wire will set specification on wire, grade of
materials, source of materials so it is specifically made then no other wire cannot be used in
replacement.
From the automotive industry to grow significantly, Thailand came 1 in 10 of country this
consists of large automobile and lead to growth in automotive part as well. The importance obstacle of
this business are user willing to concerned on stable quality, modern in production process and
development all the time. On time deliver also important for purchasing which make competition in
technology all time especially oversea that has new technology better than subsidiary, any slow
development will affect business operations. Moreover, if could develop the product continuous then
competitor will be low and could set up the market.

Industrial on Ordinary Low Carbon Steel Wire and Wire Mesh
Factors impacting the business operation
 New operators entering into market

By entering into these types of product industry is not difficult because this business is
not lots of money on producing, uncomplicated technology or production process, machines can be
manufactured domestically or abroad but most important thing is relationship among customers and
volume of existing customer across country, usage consumption may not be much but there are many
customers. The problems on new operators; they need to distributed throughout the country and have
good and long relationship with customers which in this part is high expenses for new operators.



Bargaining power of suppliers



Bargaining power of buyers

As source of raw materials have both local and oversea distributors therefore negotiation
on purchasing raw materials would be easier with good quality and reasonable price. Moreover, the
gap between supplier of raw materials in the production of Cold Drawn Steel Wire and Wire Mesh
either large or small the price would be little differ because quality of raw materials is not different.
The construction has been slowed by political instability in year 2019 investment in
construction industry has decline, less demand for steel wire as lead to high bargaining power and
less by distance away especially in Bangkok and suburb due to inconvenience for distribution and
less relationship with customers.
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Product Substitution

Cold Drawn Steel Wire and Steel Wire Mesh is the product which meet the industrial
Standard, by using this product in concrete measures are defined such as concrete piles, electrical
poles, road construction and building. The mentioned construction is configured to use cold drawn
steel wire and Steel wire mesh for constituent therefore other substitution of product can be used
such as steel rod but with inconvenience of usage and in construction requirement need to be fast,
easy so no commonly used for substitution.

 Current business competitor

Slowdown of construction in year 2019 and large project investment from government
has postponed, more demand than supply which leads competition of manufacturer in term of prices
therefore expansion of market is difficult because each manufacturer trying to maintain their own
customers

Product Procurement
 Production and Production Volume

RWI’s factory located at No.5 I-Five Road, Tambon Mabtapud, Amphur Muang, Rayong.
In 2019, the production capacity is 72,000 tons per year.
In 2019, the subsidiary company utilized 70 percent of total capacity. The factory is run
20 hours per day.
In 2020, the subsidiary company has expanded its production capacity to 72,000 tons per
year which utilized 60 percent of total capacity.



Raw materials and types of raw materials

Main raw material used in the production is wire rods which can be classified into 4 types
(1)
High Carbon Wire Rods, 8, 9, 11 and 13 millimeters in diameter, are raw
material used for production of PC-wires and PC-strands.
(2)
Medium Carbon Wire Rods 5.5 millimeters or over in diameter are raw
material used for production of spring wire.
(3)
Low carbon wire rods, 5.5 millimeters in diameter, are used for production of
welding wires and galvanized wires.
(4)
Low carbon wire rods, 5.5, 7, 9 millimeters in diameter wire for producing
casing pile and Welded wire mesh weaving.
There are no alternative materials for the above raw materials because wire rods production
technology is not changing rapidly.
In year 2019, raw materials used in the production are procured locally and internationally by
5 distributors; the subsidiaries have some policies to spread under the risk in order to be confidential
that there is no lack of producing raw materials. Year 2020, company has plans to increase proportion
of local distributor in order to serve exchange rate.

Unprocessed work
-None-



Enesol Company Limited (ENS)

ENS as nature business of management in energy especially in the form of
Cogeneration or Combine Cycle in order to produce electricity for various size ranging from small to
medium in order to use in industries. The first project of ENS invested in production and distribution of
electricity and thermal to SCG CERAMICS Public Company Limited (Nong Kae 1, Saraburi Province)
nd
and 2 Project is production and distribution of electricity and thermal SCG CERAMICS Public
Company Limited (Nong Kae Industrial Estate)

Marketing and competition
 Marketing Strategy

ENS is ready to propose the project as Cogeneration or Combined cycle in ordered to
produce as needed from small sizes usage for building through medium size usage in industrials.
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Both in the form of integrated construction contractors (including design, construction and operation)
and form of production concessions thus carry on until delivery of assets when the concession is due.
At the present, ENS has carried out the said operation and has experience in the investment
project for the production and distribution of electricity and the heat energy that has been installed and
has been operate over 10 years through various problems and obstacles so bringing expertise to
adjust form of the same district project in order to expand business opportunities in the next order



Type of customers, Target customers



Pricing Policies



Selling and Distribution Channel

ENS selling almost all products to domestic customers due to group of customers as follows;
1.
Industrial Group uses of Natural Gas as fuel in production of hot air and
steam thus this group of customers can reduce cost of production by using
natural gas to produce electricity thus hot air and steam resulted from
electricity generation to use in production process
2.
Industrial Group and control buildings that want to improve energy use within
their own organization in order to save energy effectively and systematically
conserving energy

ENS selling electricity and hot air with the reasonable price and divided benefit between
parties equally

ENS selling electricity and hot air as can produced for industrial plant that have invested in
Electricity and Hot Air Purchase Project lifetime of 15 years thus excess electricity from factor need to
be sold to PEA



Industry and Competition

At the present, Electricity and Thermal energy industry thus direction has been adjusted in
accordance with government's policy to promote electricity production from renewable energy as well
as focusing solving social problem such as community waste problem and agricultural waste products
ENS is participating in investments of affiliates and Partner Company in the project to convert
waste into fuel, energy and electricity – Saraburi Province. Moreover, has plans to develop business
in the future to participate in investment with partner company for long term for rid of waste with
government agencies all over the country. Also expand investment in Affiliate Company of Siam
Cement Group Public Company Limited (“SCG”) in order to sell electricity and Thermal energy to
SCG’s affiliate as well.

Products Procurement
 Impact on environmental

Capacity on producing electricity
Capacity on producing thermal energy
The amount of electricity produced in 1 year
The amount of Thermal energy produced in 1 year



11,000
62,000
68,000,000
511,000

MW
MMBTU/month
kW-hr
MMBTU

Raw Materials and Type of Raw Materials

Main raw materials to produce is natural gas from PTT

Unprocessed work

-None
WJC Enterprise Company Limited (WJC)
WJC as nature business of construction, steel structure and pipe work by accepting
work domestic and foreign thus now receive work directly from Contractor, Sub-Contractor or Joint
Venture. WJC can be contracted Assemble, install structural work, pipe work and construction work
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thus current project of WJC such as welding, crane work, High Voltage Transmission Tower work,
Telecommunication work, Steel Structure work and pipe work

Marketing and competition



Marketing Strategy

1.
Business operation of WJC certified by ISO 9001:2015 from SGS (Thailand) which
make customer to be confident in quality including rely on the advantage of producing quality products
that are used in the construction of factories or buildings
2.
WJC has develop in management of production in order to achieve high standards
thus keep track on sold products and track problem to be updated all the times which leads
satisfaction from customers in term of quality and after sale services continuously
3.
WJC has policy on set up price near to competitor and play importance roles and give
importance to the customer base in order to receive ongoing work.



Type of customers and Target customers
1.
2.
3.

4.
5.



Foreign and domestic contractors which mostly are foreign
Retail group In terms of assembly and installation of general steel structures
Petrochemical chemical factory customers, who will undertake maintenance work
which is a specific job
Biomass Power Plant Group who will undertake maintenance work which is a specific
job
Retails Customer in term of High Voltage Transmission Tower and
Telecommunication Tower

Pricing Policies

WJC has policies in bidding for construction work by calculating cost of project, other
expenses and determine growth profit margin based on reason in accordance to type of project and
competition



Selling and Distribution Channel

WJC has receive construction work directly to contractors both negotiation on prices and
requesting plans in order to calculate quotation in accordance with rules; from time to time maybe
contact employers or supervisor due to work experiences from the past quality work that trusted by
contractors around subsidiaries to offer more jobs



Industry and Competition

Construction Industrial has a high competition but currently amount of these industrial started
to increase due to more foreign invested in the country. In addition, Thailand is a country with cheap
wages as good workmanship including Petrochemical Industries and Biomass Power Plant
continuously due to regular maintains therefore if company has experiences, specialize in term of
work, ready tools and equipment for work to be ready to receive more jobs.

Products Procurement
 Production capacity and production volume

WJC located at No 543/1, Moo 1, Nong Kham Sub district, Si Racha District, Chon Buri
Province thus year 2019 the company has plans for production of structures around 600 tons/month
or around 7,200 tons / year


Raw Materials and Type of Raw Materials

Main raw material is general structure and received most zinc from owner
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Unprocessed work
-None-

 Pipe Line Engineering Network Public Company Limited (PLE)

PLE is conducting construction business, tunneling and related civil work by receives work
from government, state enterprise and private sectors from Main Contractor, Sub-Contractor and Joint
Venture; The subsidiary company can accept construction of manholes and drilling, pushing through
pipes, underground pipe laying and any related work. Current projects of subsidiaries are construction
of pipe pushing through sewage collection, treatment system, construction of manholes, push through
underground electrical conduit pipe and construction of trunk main of Metropolitan Waterworks
Authority

Marketing and competition
 Marketing Strategy

Advantage PLE Have machinery and equipment those are efficient, capable, and ready to
operate in construction of large-scale pipe-pushing drilling project together with good relationship
among customers and outsource contractors so have good opportunity to get new projects from
existing and new customers both government and private sectors
Disadvantage PLE could not bid work directly from government sectors therefore need to
corporate with company whose be able to deal directly to government sectors
Marketing Promoting potential by using proactive marketing in network of PLE, build good
relationship among customers by have responsibility to customers, good plans in order to deliver work
on time and effectively



Type of Customers and Target Customers

Customer of PLE consists of government and private sector as target customer is government
enterprise especially jobs that are financed by the bank for economic development such as
Metropolitan Electricity Authority and Metropolitan Waterworks Authority including regional



Pricing Policies

PLE has pricing policies for construction work, drilling, pushing through pipes and other civil work by
calculating cost of project, other expenses and determine growth profit margin based on reason in
accordance to type of project and competition



Selling and Distribution Channel

PLE has receive construction work directly to contractors both negotiation on prices and
requesting plans in order to calculate quotation in accordance with rules; from time to time maybe
contact employers or supervisor due to work experiences from the past quality work that trusted by
contractors around subsidiaries to offer more jobs



Industry and Competition

There is a high competition in construction industrials both by submitting a tender and
negotiating which will request for plans in order to calculate as defined; sometimes contact between
employer and supervisor from the past quality work that trusted by contractors around subsidiaries to
offer more jobs
Construction work both government and private sectors normally uses tender by selected
contractor who proposed price close to market price which meet specified criteria - If many
contractors join in the bidding process The job owner will have a lot of opportunities to choose the
contractor at the same time contractor has qualified as required by owner also have right to select the
project to participate in the tender as well. Since it is a free market Employers and small contractors
have the right to negotiate on prices however, owner will determine qualification of contractor to
participate the tender and have right to select any contractor in accordance to specification.

312

Annual Report 2019

Competition of construction industrials, the company could receive more work, have
experiences and specialize in various fields in accordance to specification from government and
private sectors; inevitably has an advantage over other companies because if any type of construction
work is reduced, other types of work can be substituted including complete work within the deadline
and also meet the requirements. By this, ability to complete tasks within deadline and also meet
requirements under specific time and requirement.

Products Procurement
 Effect on environmental
-None-

Unprocessed work
-None-
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Risk Factors
The major risk factors which might affect operating results of the company and its
subsidiaries, and risk of prevention guideline can be summarized as follow:

Risk Factor of company
 Capital Engineering Network Public Company Limited (CEN)
 Risk from business operation in group which is considered as part of company
business operation

CEN has expanded investment in various business in subsidiaries by diversify in term of
investment, spread of risk and not cross shareholding, CEN will considering on potential investment in
related business or benefit thus CEN will send someone to hold position of Director in subsidiaries in
order to follow up operation of subsidiaries (performance of subsidiary depends on performance of
CEN). By this, subsidiaries may face fluctuate in term of economy, more competitor and to comply
with law and regulations. The above factors may affect business turnover and financial status of CEN
due to CEN has returns in term of dividend payment therefore if there are a loss in subsidiaries then
affect profit and loss as well as property value of CEN. At the present CEN has invested in totaling of
6 companies and subsidiary of CEN is UWC has invested in subsidiary of UWC in totaling of 10
companies therefore the company has risk management in following criteria
- Structure by business category for clarity and efficiency in operation, can specify and manage
risk more effectively
- Study the expansion of investment in business that close or continuously business to be
linked in order to create value added and competitive advantage
- Corporate Management by focusing on good corporate governance to be basis for
sustainable growth

Risk Factor of subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited (UWC)
 Fluctuation on price of raw materials

Production Business
Steel and zinc as main raw material for production of High Voltage Transmission Tower, Steel
Structure for Sub-Station, Telecommunication Tower and General Structure will change according to
demand and supply of manufacturers and user around the world therefore changes in prices of steel
and zinc will directly affect production costs; however UWC has policies on risk management in term
of following cases:
(1) Set up selling price and bids for various projects by keeping margin at a level that can
complete with other operator
(2) Has a policy on follow up changes of raw material price closely in order to assess
situation and trend of prince on raw materials to be taken into consideration on set price
of steel frame production as plans on purchasing, managing raw material inventory
(3) To continues improve management in production in order to control on cost of production
at reasonable level
(4) Has policies to maintain good relationships with customers thus negotiating with some
customers to adjust their selling prices in line with changes in price of raw materials
(5) Keeping track of products that has been sold as well as tracking the problems in order to
improve work always which lead to increasing in customers’ satisfaction in term of quality
and services (after sale) so price can be set as appropriate level
Energy Business
Fuel is of the most important factors for Power Plant Business- subsidiaries of UWC is aware
of importance on fuel management of Power Plants as focusing on supply and use of chopped in
replacement of husk which has high price. UWC has set up a subsidiary in Cambodia in order to
supply raw materials for wood chips for Power Plant and in group of company
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Risk from raw materials procurement and reliance on raw material suppliers

Production Business
UWC almost purchase raw materials from domestic distributor which may have risk if supplier
fails to deliver raw material to be on schedule
However, UWC has assess situation closely and planning to order raw materials in advance
and from the past operation have never encountered a shortage of raw materials so we believe that
there will be no impact or damage in ordering raw materials from suppliers of such raw materials
Energy Business
Subsidiaries of UWC plans to supply fuel at a radius around the Power Plant and each Power
Plant has fuel storage facilities to reserve fuel during period where there maybe obstacles in term of
harvesting and delivering eg; rainy season at least 20-30 days. Apart from this, there are still
subsidiaries in Cambodia which produces and procures wood chips to feed Power Plants in
company’s groups.



Risk from dependence on customers

UWC is manufacturing of high voltage transmission line tower, steel structure for substation
and telecommunication tower as main customer is principal or subcontractor of Electricity Generating
Authority of Thailand e.g. CAT Telecom Public Company Limited as there is a risk of reliance on
major customers.
However, UWC has receive order from customers continuously due to meet customers need
in term of qualities, on time deliver, competitive price and monitoring on products after sold which
includes any problems happened to improve in term of work. As a result, customers are satisfied with
quality and after-sales services



Risk from Personnel

Production Business
The production of steel structure requires expertise from engineering with experience in
design and production. As at December 31, 2019 number of engineer equal to 13 people so there is a
risk on dependence engineer and expertise if such employees resigned then lead to shortage of staffs
and may effect operation in business
However, UWC has policies on featured treatment personnel to perform continuous in long
term by compensate to a level of competitive with other relevant business. Moreover, UWC has
development policy by sending staff for training as includes focusing on evaluation system with
performance and compensation of employees thus in the past, has never faced shortage of engineers
and specialists.
Energy Business
By these subsidiaries of UWC has existing human resource policies and selects personnel
with knowledge and experience in order to strengthen and providing both insider and outside regularly



Risk from Loan to Customer

Production Business
UWC gives 30-120 day of credit to customer therefore this might be a risk on collecting debts
(if could not collect debts on whole amounts) then its affected liquidity and company financial status)
However, UWC has regulation for reserve raw material and left in stock (inventory) to be
appropriate for price changes of raw material and project deliver to customers
on set amount of credit to customers (long term relationship) and as newly customers, company will
estimate the risk by paying cash first. Apart from this, estimation allowance from doubtful account by
analyzing historical payment and based on current status of outstanding receivables. Moreover,
allowance for doubtful account is provided by analysis of debt repayment history and potential future
risk mitigation and for overdue receivable over 1 year is set aside 100 percent and quality of
receivable is monitored.
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Energy Business
For business agreement of purchasing electricity with PEA and external customer there will
be credited for 30 day - Without the risk of collecting debt from buyers who are government agencies



Risk from working capital

Production Business
Business operation of UWC needs to reserve raw material for future usage of producing steel
structure and delivery to customers under contract therefore if inventory cannot be managed then it
should be rotated to appropriate level these may affect shortage of working capital and decline in
liquidity.
However, UWC has policy on reserving raw material and inventory by considering on
suitability of changes in price of raw materials and quantity delivered to customers.
Energy Business
In Power Plants Business there need to reserve raw materials in advance to use as a fuel for
generation of electricity, sale of electricity to PEA will have 30 day of credit term (affect working
capital, liquidity and financial status of UWC subsidiaries). There is necessary to have policy on
reserving raw materials and money to circulate in working capital in accordance with expenses of
company and prevent these problems which related to liquidities



Risk from source of investment fund and exchange rate

Production Business
Business operations of UWC need to have source of fund for expansion and achieve
importance goals as planned thus subsidiary has credit line with bank and other places to support in
term of finance with reasonable interest rate.
Energy Business
This kind of business need lots of money but trend to secure on recognition long term of
income therefore for achieve expansion on subsidiaries of UWC business; it has prepared plans for
approval of credit lines together with business plans for various commercial banks in accordance with
expansion plans of subsidiaries of UWC



Risk from policies and support from Government Agency

Production Business
In electricity development plan of Thailand BE 2561- 2580 (PDP PLAN 2018) there are
guideline for making plan consisting of 4 main parts which are
1.
Power Plant in accordance to Government Promotion Policy as promotion of
electricity from renewable energy
2.
Main Power Plant in term of fossil fuel consists of PEA, IPP and purchase power from
Abroad
3.
Renewable Power Plan consists of Biomass, Biogas, Solar Power, Solar Energy;
Floating buoys together with hydropower plants and other renewable energy
4.
Energy conservation policy that can prove confidence with quality and can complete
with the price not over grid parity
Alternative Development Plan as follows:
Alternative Development Plan AEDP
Unit : MW
PDP 2015
PDP 2018
Biomass
5,570
3,376
Biogas
600
546
Solar Power
6,000
10,000
Wind
3,002
1,485
Waste from Industrial
50
44
Solar Energy: Floating Buoy
2,725
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It can be seen that government has changed electricity production plan from PDP 2015 to
PDP 2018 which depends on each type of Power Plant therefore subsidiaries of UWC need to study
and closely monitor situation in order to prepare business plan in accordance with current situation



Risk from Environmental Factors

Production Business
Steel Tower manufactures may cause air pollution, noise pollution which may have complaint
from people surrounding areas.
In this case, UWC has provide protective on environmental including environmental quality
measurement, air pollution, waste water and waste from production process (measurement yearly) as
to compare results with standards prescribed by law. In the past, results of environmental quality
measurement were not exceeding standard

 Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
 Risk of Fluctuation on price of raw materials

RWI is manufactures of high tension wire rod and other wire which main material for
producing is wire rod as obtains within country and oversea (all together in totaling of 5 vendors) such
as Republic of China, Japan, India and Europe. In addition, company has aware of such risk factors
by follow up changes in price of raw materials closely in order to access situation, trend of price and
requirement on quantity to be taken into consideration for purchasing order and manage inventory as
appropriate. Moreover, in line with pricing period of company’s’ products and help to manage cost
better as raw materials and finished good are sufficient to produce and sell to customers



Risk of fluctuation on exchange rate

RWI has purchases raw material (wire rod) from abroad in US Dollar for about 90% of total
purchased therefore fluctuation on exchange rate directly which affected on production cost and
business operation
Therefore, in order to prevent above mentioned risk, RWI has made agreement (Hedging)
with Financial Institution immediately when hand in L/C which covered all purchasing order from
aboard which close risk on impact of fluctuations of exchange rate if Baht weaken after purchased
date and also will know exact cost of import raw materials.



Risk from Fund Investing

RWI has uses money invested in high liquidity bank as this investment in both short-term and
Long-term debt securities that are considered to be debt instruments and less risk for investment
(high return for sure, get more interest than a deposit). Moreover, it can be sold before maturity and
there is chance of gaining from sales

 Enesol Company Limited (ENS)
 Risk of fluctuation on exchange rate

ENS has process their business in term of managing electricity and Power Plants so need to
purchase machinery to use in production from oversea so fluctuations in exchange rates have a direct
impact on production cost and operation since spare parts including maintenance must imported
almost from abroad
Therefore, in order to prevent such risk ENS has contact directly to manufacturer for import
equipment and spare parts to reduce operating expenses through agents. It also increase knowledge,
ability to work in coordinated manner to maintenance of machine however, revenue of ENS business
comes from within country therefore fluctuation of exchange rate would not affect income of ENS
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Risk from raw materials procurement and reliance on supplier of raw materials

ENS has process their business on manage energy and Power Plant which need natural gas
as a fuel to drive a generator and hot air which effect directly to cost of production due to all fuel uses
from only one manufacturer namely Petroleum Authority of Thailand
Therefore, ENS has follow up news and trend of gas price adjustment closely including
discuss with Petroleum Authority of Thailand of possible approach to purchase gas in advance thus
study on imported Liquefied Natural Gas as another option to reduce risk.
In the future, if project on convert waste to fuel for energy and fuel for electricity in Saraburi
Province and uses as commercial operation then ENS can uses synthetic gas (lower cost) in stated of
nature gas as reduce a lot on cost of production and operation.



Risk from dependence on customers

ENS has plans on developing their business in the future for entering a joint venture with a
partner who has a contract removing waster in long term with government sector on converting waste
into fuel and electrical energy as in other areas around the country which is during preliminary studies
thus if successful then subsidiary could reduce risk from rely on management of business energy and
manage power generation plant for SCG Ceramic Public Company Limited and Sosuko Company
Limited moreover subsidiary has not yet negotiate with other customers in order to build another
power plant.



Risk from personnel

ENS company which managing solar energy and electricity plant which requires knowledge
and capability from personnel particularly thus loss or shortage of required personnel led problems.
Therefore, there are policies to keep quality personnel and recruit effective personnel from
external with attention to join with subsidiary in order to increase personnel in this filed thus there are
internal and external training regularly, each employee work switched includes actual field work with
expert from manufacturer in order to achieve more knowledge, proficiency and experiences thus
subsidiary has to offer rewards that corresponds with base of labor market and others welfare such as
provident fund, medical examination, allowance, insurance which probably reduces the level of this
risk.



Risk from Machinery

ENS - Natures of businesses for this subsidiary are managing energy and power plant
generation therefore need to purchase machines related to power generation from specific
manufacturer which each manufacturer had differ technology and characteristics so it is an open, no
monopoly on procurement of machinery and equipment related to production of electricity which can
be compare equally among manufacturer in several areas such as quality, after sales services, local
distributor, technology and prices. Expectation of this company can reduce risk in this area. In
addition, Enesol has entered into long-term maintenance of lifetime in order to reduce risk in machine
maintenance.

 WJC Enterprise Company Limited (WJC)
 Risk of Fluctuation on price of raw materials

WJC company which steel structure construction contractor, plumbing and construction as
factory located at Laem Chabang by obtain works within country and oversea of Petrochemical
Industry, Energy Industry, Construction Industry and other as requires raw materials of steel structure,
steel pipe (raw material for construction) such as brick, stone, concrete and sand. Moreover price
movement of raw materials will concern on supply and demand from producer and user from all
around the world. Therefore, changing in price of raw material materials will affect the company
capital as well.
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However, WJC have set policies on risk management as follows:
(1)
Pricing strategy on selling and auction in any projects by maintain margin levels can
be competitive with other operators.
(2)
Watch out on changes in pricing closely for estimate on the situation and pricing
strategy for collateral in consideration on setting price of employed steel structure and
plans to buy and manage reasonable inventory for steel structure.
(3)
Adjusting on production management continuous by controlling on reasonable cost of
production.
(4)
The subsidiary has policy on always make a good relationship with customers which
leads some commitment to adjusting on price of raw materials (in case there is a
change in price of raw materials)
(5)
After sale service for customers are very importance including any problem occurs in
order to improve for better and meet customers’ needs in term of quality and after
sale service which lead company to set the reasonable price.
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Organization Chart
Board of Director

Remuneration
Committee

Risk
Management
Committee

Executive
Committee

Audit
Committee
Corporate
Secretary

Chief Executive Officer
(1)

Development
& Investment

Accounting &
Finance and
HR

Director
(Development
& Investment)

Director “Accounting
& Finance” and HR
(2)

(4)

Senior Manager
Accounting &
Finance
(5)

Compliance &
Investor
Relation

Internal
Audit

Director
“Internal
Audit”
(3)

Senior Manager
(Compliance &
Investor Relation
(6)

Manager of Executive
Secretary and HR

Remark: No .1- No.6 is holding executive position follow announcement form Securities and Exchange Commission
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Shareholding Structure
Company’s Assets

Company and its subsidiaries as registered company in The Stock Exchange of Thailand with
registered capital of Baht 968,684,506, Paid-Up Capital of Baht 745,141,929, Common Shares of
745,141,929 shares and Par Value of Baht 1
The company has not issued other securities (Shares) excepted common shares

Shareholding Structure
(1)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The following is the top ten major shareholders as at December 30, 2019

Names of Shareholder
Mr. Chinchai
Leenabanchong
Mr. Chinrath
Leenabanchong
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
Miss Chinree
Leenabanchong
Miss Chinsiree
Leenabanchong
Mr. Wutichai
Leenabanchong
Mr. Chanachai
Leenabanchong
Miss Chinphat
Leenabanchong
Mr. Suraphol
Taewaarksorn
Mr. Komon
Jungrungruengkrit

Remark:

No. of Shares
111,294,200
45,485,600
38,310,400
37,174,700
37,173,000
35,912,000
31,304,500
17,397,600
16,190,000
14,005,400

%
14.94
6.10
5.14
4.99
4.99
4.82
4.20
2.34
2.17
1.88

Investors can see information as at closing registration book from company website
www.cenplc.com under Investor Relations as title of Major Shareholders before date
of 2020 Annual General Meeting of Shareholders

Proportion of holding shares of all investor
-

-

(2)

As at December 30, 2019 company has proportion of holding shares for all investors
in totaling of 5.14 percent of issued and paid up shares which is more than specified
rules in corporate governance of Thai Listed Companies Association as company
should has proportion of shareholding of all investors not more than 5 percent
Group of Major shareholders which is certain circumstances as significant influence
on company management policies or operation (such as sending personnel to hold
position that is authorized director)
-None-

Names of Minor Shareholders
- Top 10 Major Shareholders of Ua Withya Public Company Limited as at December 30, 2019
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Names of Shareholder
Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Jirawut
Kuwanan
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
Mr. Chaiwat
Vichaiwuth
Mr. Prakrit
Laohavisit
Mr. Praphon
Limthammahidsorn
Mr. Warawuth
Yancharoen
Miss Areerath
Chokelumboon
Mrs. Kanokwan
Yodwanich

No. of Shares
4,950,839,150
203,585,791
203,068,000
187,526,700
144,350,000
130,000,000
130,000,000
122,379,743
108,520,000
100,000,000
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%
37.61
1.82
1.54
1.43
1.10
0.99
0.99
0.93
0.82
0.76
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- Top 10 Major Shareholders of Rayong Wire Industries Public Company Limited as at
December 30, 2019
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Names of Shareholder
Capital Engineering Network Public Company Limited
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
Mr. Srisak
Suepakdee
Mr. Praphat
Piyajaturawath
Mr. Somboon
Phatcharasopak
Mr. Charnsak
Fuengfoo
Mrs. Wanna
Arkkaneewanich
Mr. Nam
Chonsaiphan
Miss Jaithip
Pangarksorn

No. of Shares
445,425,950
31,800,500
8,458,000
6,220,000
4,400,000
4,047,600
3,900,000
3,830,000
3,465,055
3,290,000

%
70.00
5.00
1.33
0.98
0.69
0.64
0.61
0.60
0.55
0.52

- Top 10 Major Shareholders of Enesol Company Limited as at December 30, 2019
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Names of Shareholder
Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Wutichai
Leenabanchong
Miss Usara
Pattatung
Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Miss Rose
Sangsila

No. of Shares
4,839,990
4
2
2
1

%
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(3)

Agreements between shareholders that have impact on issuance and sale of securities
or management of company and materially affect operations
-None-

(4)

Cross-shareholding
As at December 31, 2018 the company has no cross-shareholding

(5)

Other issuance on securities
-None-

(6)
Dividend Payment Policies
Company has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net Profit
(Separate Financial Statement after tax) or as necessary with no affected to business operation
unless there is investment in other companies
Information of the past Dividend Payment
Year

Dividend Payment per share
Net Profit (Loss) per share
Ration of Dividend Payment per Net Profit (%)

2019
0.00**
(0.6545)
0.00

2018
0.00
0.4195
0.00

2017
0.00
0.0093
0.00

2016
0.00
(0.13)
0.00

2015
0.00
(0.21)
0.00

Remark: **Board of Directors meeting No.2-2020 held on March 18, 2020 has resolved to schedule 209 Annual
General Meeting of Shareholders on April 30, 2020 for omit dividend payment due to company has loss on
business operation

Subsidiaries
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Ua Withya Public Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of
not less than 40 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected
business operation. However, the company may set dividend payment less than
mentioned unless there is a need of money on expansion of business operation.
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Rayong Wire Industries
Public Company
Limited has policies on dividend payment at
Management
Structure
the ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no
Management
company
consists
Board of inDirector,
Audit Committee,
affected Structure
to businessofoperation
unless
there of
is investment
other companies
Remuneration
Committee,
Risk Management
Committee
and Executive
Committee
including
Chief

Enesol Company
Limited has policies
on dividend
payment
at the ratio
of not less
Executive Officer
Corporate
Secretary
which
suitable
and verifiable
asonbeing
a balance
than and
50 percent
of net
Profit (after
tax)is unless
subsidiary
has plan
investment
or
between each necessaries.
other. In addition, after every Annual General Meeting of Shareholders; The Board of
Directors
a Enterprise
meeting to Company
appoint a Limited
sub-committee.
Yearon2019
resolution
fromatBoard
of Director
 will hold
WJC
has policies
dividend
payment
the ratio
of not
meeting No.3-2019
held
on
May
14,
2019
resolved
to
appoint
4
sub-committee
and
clearly
specified
less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment
responsibilities.orInnecessaries.
accordance to company’s regulation and not less 5 people but not exceed 15
people as mustPipe
haveLine
residence
in theNetwork
KingdomCompany
of Thailand
Engineering
Limited has policies on dividend payment at
the ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan
In year 2019, Board of Directors equal to 10 people consists as follow
on investment or necessaries

Evergreen Biomass Company Limited has policies
Amountonofdividend
People payment at the ratio of
%
not less than 50 percent of net profit (after
tax)
unless
subsidiary
Male
Female
Totalhas plan on
investment
or necessaries.
Director
as Executive
3
2
5
50


Director as Non-Executive
Independent Director
TOTAL

1
4
8

2

1
4
10

10
40
100

Board of Director consists of 4 independent directors or equal to 40 percent of total directors
which is a proportion greater than standard 1 in 3 or 33.33% in accordance to regulation of Capital
Market Supervisory Board

1.

Board of Director

As at December 31, 2019 Board of Directors whose name appears in Certificate of Ministry of
Commerce in totaling of 10 people as following name list;
Name of Director
1. Mr. Wutichai
2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Monthon

Leenabanchong
Yothanan
Chatuwallopkul

4. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

5. Mr. Theerachai
6. Miss Usara

Leenabanchong
Pattatung

7. Mr. Chatre

Sriutharawong

8. Dr. Visit

Ongpipattanakul

9. Asst.Prof.Dr. Suluck
10. Miss Laphassarin

Pattarathammas
Kraiwongwanitrung

Position

Appointed Date

Chairman
Director
Independent
Director
Director
Independent
Director
Director
Director
Independent
Director
Independent
Director
Director
Director

August 26, 2008
August 26, 2008
February 6, 2009

Period
holding
position
11 Year
11 Year
10 Year

March 1 , 2010
December
24, 2012
March 27, 2013
June 16, 2014

9 Year

August 13, 2014

5 Year

August 15, 2015

4 Year

February 26, 2016
February 23, 2018

3 Year
2 Year

7 Year
6 Year
5 Year
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Report of changes in directors’ securities holding and executives as at December 31, 2019

Name of Directors and Executives

1. Mr. Wutichai
2. Asst.Prof.Dr. Suluck
3. Mr. Theerachai
4. Dr. Visit
5.Mr. Yanyong
6. Mr. Jakkathan
7. Mr. Chatre
8. Mr. Monthon
9. Miss Usara
10.Miss Laphassarin
11. Mr. Khomwuthi
12. Mr. Mongkonsorn
13.Mrs.Kenika

Leenabanchong
Pattarathammas
Leenabanchong
Ongpipattanakul
Wattanawongpitak
Yothanan
Sriutharawong
Chatuwallopkul
Pattatung
Kraiwongwanitrung
Pornnaradol
Ponglumjeakngam
Ngamcharoensathaporn

Quote
Year 2018
Director /
Executive
35,194,000
-None1,412,000
-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-

Increase
(decrease)
During year 2019
Director /
Executive
718,000
-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-

2019
Director /
Executive
35,912,000
-None1,412,000
-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-

%
4.82
0.19
-

Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
- No.9-13 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission

Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2019

Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong or Miss
Laphassarin Kraiwongwanitrung signed conjunction with Miss Usara Pattatung or Mr. Theerachai
Leenabanchong or Mr. Monthon Chatuwallopkul and with company’s seal.

Elements of Board of Directors

As Article of Association section 4 of Directors No.16 The Boards consists of not less 5
people but not exceed 15 people, half of whom must be domiciled in Thailand and their qualifications
within specified scope requires by Law

Appointment and removal of Directors
Appointment
(1) Passed the resolution from Shareholders meeting

As Article of Association section 4 of Directors No.17 The appointment of Board of Directors
have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and procedures.
(1)
One shareholder has one vote
(2)
Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one
director. In case of voting for more than one director, he may distribute his
votes as he pleases.
(3)
Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in
a number equal to that of directors to be appointed are elected directors of
the company. In the event of a tie at a lower place, which make the number
of directors greater than that required, then the chairman will make a decision

(2) Passed The resolution from Board of Directors meeting

As Article of Association Section 4 of Directors No.21 in case Director position vacant due
to reasons other than retirement by rotation then Directors chooses any person who have
qualification required by Law unless the remaining time for Director is less than 2 months
then those person will be Directors by the remaining time. Moreover, the resolution from
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Board of Directors votes has to be not less than 3 quarter of remaining balance of
Directors

-

The removal
(1) Removal by expiration

As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders
given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not
match to three then removal should be to nearest to one in three
Directors who retire in first and second year after registration; if directors not agree with
each other in other way then use method of drawing to see who is leaving then next year,
director who holds longest in position shall resign but can re-elect.

(2) Removal by other reasons

In accordance to company’s regulation Section 4: Director No.19 set director to retired by
rotation No.18 as follows:
1.
Dead
2.
Resigned
3.
Disqualified or Legal prohibited characteristics
4.
Meeting resolved to resigned
5.
Order by the Court

In accordance to company’s regulation Section 4: Director No.22 Specified that the
meeting of shareholders may pass a resolution to remove any director before the issue can
be made by a vote of not less than 3 in 4 of the number of shareholders attended the meeting
and have right to votes and total counted not less than half of the number of shares held by
shareholders attend the meeting and having voting rights in that meeting

The roles and responsibilities of Board of Directors
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and
annual budget.
To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations.
To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief
Executive Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of
Directors committee duties.
To consider appointing and replacing of chairman, Executive Committee, Chairman of
Executive Committee, Chief Executive Officer, Remuneration Committee, Audit
Committee, Independent Committee and sub Board of Directors committee.
To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s
assets of the Board of Directors and Executives.
To acknowledge the report of business management from Executive Committees.
To re-examine the compliances with the regulations and adequate information
disclosure to public.
To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor
and/or Audit Committee.
To determine the scope of Executive Committee and Chief Executive Officer’s
purchasing, hire purchasing on property and payment authorization.
To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from
the Shareholders’ Meeting.
To consider and approve of lending and/or being a guarantor for the subsidiaries
and/or affiliated companies with the amount beyond the authority of the Executive
Committee.
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12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

2.

To consider and approve of the financing activities, financial administrating and
managing such as obtaining long term loans and/or short term loans with the amount
beyond the authority of Executive Committees.
To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority
of Executive Committees and Chief Executive Officer.
To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive
Committee and Chief Executive Officer.
To consider and approve of investing and/or selling of investment in common shares
and/or other equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand and/or
financial institution and/or trusted equities which made by Executive Committee.
To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries.
To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in
affiliate companies.
To set the date, time and place of the Ordinary Shareholders’ Meeting and to
determine the agenda, closing date for shares transfer, profit allocation, legal reserve,
general reserve and/or dividend payment as well as to propose the recommendations
to the shareholders.
To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee
in order to provide opinions on a specific subject.
To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive
Committee, Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee.

Audit Committee

Audit Committee consists of Board of Directors which has qualification in relevant to
announcement from The Stock Exchange of Thailand as every audit committee is independently and
qualified by requirement of Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of
Thailand (SET) thus SET and SEC has roles, responsibilities and practical as independent
organization which supports Board of Directors to supervise business in accordance with good

corporate governance, eliminate conflict of interest, review financial report as propose to public and
shareholders, review internal control
communication with company’s auditors.

system which includes internal control system and

As at December 31, 2019 there are 3 people of Audit Committee as follows:

Name of Audit Committee
1. Dr. Visit

Ongpipattanakul

2. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

3. Mr. Jakkathan
Mr. Khomwuthi

Yothanan
Pornnaradol

Position
Chairman of Audit Committee

Audit Committee

Audit Committee

Independent Director
which has knowledge in
accounting and finance
Independent Director
which has knowledge in
finance
Independent Director
which has knowledge in
Law

Secretary of Audit Committee

Term of position for Audit Committee equal to 3 years which counting from April 27, 2017 –
April 26, 2020 by Dr. Visit Ongpipattanakul and Mr. Yanyong Wattanawongpitak has knowledge and
experience in term of review and ensures reliability of financial statement.
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In addition, Company Audit Committees are not company shareholders, no business
relationship of professional services of company, subsidiaries, associates or entity may have conflict
of interest and not holding position of Audit Committee of subsidiaries or Associates Company.
Audit Committee has schedule meeting regularly and report to Board of Director thus year
2019, the total of audit committee equal to 5 times by following details:
Meeting No.

Date

1

January 21,
2019

2

February 27,
2019

-

May 14,
2019

3

August 14,
2019

4

November 14,
2019

5

-

-

-

Importance matter in the meeting
Internal control system adequacy assessment form
Proposal on appointment of Auditor and their fees of year
2019
To consider on review and commenting on the draft audit
report of the auditor and financial statement of year 2019
To consider on review and commenting on the draft audit
report of the auditor and financial statement of quarter 12019
Acknowledgement on complaint in term of anti-corruption
To consider on review and commenting on the draft audit
report of the auditor and financial statement of quarter 22019
Acknowledgement on complaint in term of anti-corruption
To consider on review and commenting on the draft audit
report of the auditor and financial statement of quarter 32019
Acknowledgement on complaint in term of anti-corruption

Roles and responsibilities of Audit committee

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and
dependable.
To review that the company’s internal control systems is appropriate and efficient in
order to consider the audit committee independently throughout appointment, move,
layoff Head of Internal controller or any institute which responsible form internal
control division.
To review the Company and Subsidiaries’ compliance with the law on securities and
exchange the Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s
business.
To review corruption in business in accordance to company’s policy on anti-corruption
and Code of Conduct, provide channels for complaint and controlling on supervise
the process of receiving complaints from employees which related improper financial
statement or other businesses
To reviews any chances of fraud in business in relevant to anti-corruption and code of
conduct
To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s
auditor, and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a nonmanagement meeting with an auditor at least once a year.
To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts
of interests to be in accordance to laws and Securities and Exchange ACT. By this, to
make sure that are reasonable and highest benefit to company
To consider on disclose company information in case of related transaction or conflict
of interest, acquisition of assets to be accurate
To review company system to have risk management as appropriate and effective
To review information relating to financial reports and internal controls
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11.

To promote development of financial report system in line with international
accounting standards
12.
To review and comments on internal control plans and practices of internal audit
Department or other department which responsible of internal audit
13.
To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, Audit Committee’s
reports which must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at
least the following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s
financial report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system, risk
management system including prevent on anti-corruption
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the
Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such
meetings by each committee member,
(g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its
performance of duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should
be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of
duties and responsibilities assigned by the Board of Directors;
14.
To have power to hire consultant or outsider in accordance with company regulations
for giving advice and consult in case necessary
15.
To review Audit Committee Charter at least once a year
16.
To perform any other matter as assigned by company’s Board of Directors with
agreement from Audit Committee
17.
Audit Committee need to examine performance by self-assessment and report
together with problems and obstacles in performance of work which cannot achieve
the purpose of establishing Audit Committee to Boards yearly
18.
Audit Committee should be trained and continually reinforces in their work in related
Matters
Any practices as assigned, Audit Committee directly responsible for the Board and Board
responsible for company’s operation to outsider

3.

Remuneration Committee

Remuneration Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors
consider formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
In year 2019, resolution from Board of Directors No.3-2019 held on May 14, 2019 has
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of
position of 1 year as follow
Name of Remuneration Committees
1. Dr. Visit
Ongpipattanakul

Position
Chairman of Remuneration Committee

Independent Director

2. Mr. Jakkathan
Yothanan
Remuneration Committee
Independent Director
3. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
Remuneration Committee
Independent Director
Miss Juthamard
Sirimard
Secretary of Remuneration Committee
Year 2019, Remuneration Committee has 1 meeting for considering of compensation for
Remuneration Committee and chairman of Chief Executive Officer
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Roles and responsibilities of Remuneration Committee

1.
2.
3.

To review current criteria
To consider remuneration packages of other company in the same industry.
To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and
reward those who contributed to the firm’s success.
To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.
To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in
accordance with relevant regulations and related recommendations.
To consider of evaluating Executive Chairman/ Chief Executive Officer/ Managing
Director and their compensation in order to propose the criteria to the Board for
approval thus remuneration committee to consider and approve compensation for
Executive Chairman / Chief Executive Officer / Managing Director
To determine the annual remuneration packages for directors and propose the
remuneration to the Boards. In this case, of the Board remunerations’ packages,
the Board needs to consider and propose them to the shareholders’ meeting for
approval.
To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors

4.
5.
6.

7.

8.

4.

Risk Management Committee

Risk Management Committee mean Directors and Non-Executives of company has
responsibilities to handle risk management effectively
In year, 2019 resolution from Board of Directors meeting No.3-2019 held on May 14, 2019
has appointed Risk Management Committee which consists of all Independent Directors totaling of 3
people and 2 people are independent director as one year term of position
Name of Risk Management Committees
1. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas
2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Chatre

Yothanan
Sriutharawong

Position
Chairman of
Risk Management Committee
Risk Management Committee

Independent Director

Risk Management Committee

Independent Director

Director

Roles and responsibilities of Risk Management Committee

1.

2.
3.

4.
5.
6.

5.

To set clearly policies, goals, planning on Risk Management System in order to
manage importance risk and report to Board of Directors includes communicate with
Audit Committee related to such risk
To support cooperation in risk management in all level within the company
To maintain appropriate and efficiency risk management by play attention to main
business of company which is investment in order to signal of unusual transaction in
advance
To develop on efficiency risk management system continuously
To adjust and amend charter of Risk Management Committee and proposed Board of
Directors for approval
Other business as assigned by Board of Directors

Executives Board

Executive means Directors or Executive of company or sub-committee of Subsidiaries or
Executive of subsidiaries as appointed from Board of Directors by acting on joint venture and
management of operating business and authorized Board of Directors follows objectives, conditions
and regulations of company
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In year 2019, resolution from Board of Directors No.3-2019 held on May 14, 2019 and to
appointed 5 Executive Directors of 1 year term as follows
Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Theerachai
Leenabanchong
3. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
4. Miss Usara
Pattatung
5.Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung

Position
Executive Chairman
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director

Year 2019, total number of meeting for executives equal to 10 times each meeting top
management of company which is Chief Executive officer as holding position of Executive Chairman
attended the meeting in order to listen business operation of company and its subsidiaries

Roles and responsibilities of Executive Boards
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

330

To operate and manage the business in line with the company’s objectives, articles of
Association, policies, regulations, rules, directives and resolutions of the Board of
Directors and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.
To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management,
investment in information technology, expansion of business operations, public
relations, control and supervision for all appointed working committees to achieve the
targets.
To consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
presenting them for consideration and approval by the Board of Directors. This also
includes consideration and approval for changes and additional annual budgetary
appropriations at the time when there is no Board of Directors’ meeting, and
thereafter presentation to the next meeting of the Board.
To approve major investment transactions as defined in the annual expenditure
budget as assigned by the Board of Directors, or as earlier approved in principle by
the Board.
To have authority in approving capital expenditure although buying the fixed assets,
office stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to
rent/hire purchase of assets which exceed budget estimation within the limit of each
transaction not exceeds the budget which has been approved by Board of Directors.
To provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any
other parties subject to approval from the Board of Directors at the next meeting.
To have authority to consider and approve borrowing of funds and/or to guarantee the
Credit of subsidiaries and/or affiliated company and/or other companies which not
exceed the budget which has been approved by Board of Directors.
To consider and approve of borrowing of funds, seeking credit lines or any other
credit Facility related to normal business operations within the budget estimation
which has been approved by Board of Directors.
To have authority to consider and approve investing in other company within the
budget estimation which has been approved by Board of Directors.
To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal
company Business within the budget estimation which has been approved by Board
of Directors.
To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing,
personnel management, and other operational aspects.
To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual
dividend payment for approval by the Board of Directors.
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13.

14.

15.
16.

17.
18.

To have authority in delegating any several directors or any individuals to carry out
any particular assignment under the control and supervision of the Executive
Committee, or delegate the authority to such individuals to have authority as deemed
appropriate by the Executive Committee and within a period deemed appropriate.
The Executive Committee may rescind, revoke, amend or rectify the individuals or
delegation of power as and when deemed appropriate.
To have power on any finance transaction of company as for example opening and/or
closing an account/ Financial Institution by specified the authorization signature for
bank accounts including specified the conditions authorization for other bank
accounts as well.
To consider opportunities or new company in order to increase the value on
investment.
To select the policy and limitation of investment or exercise of warrants to purchase
Ordinary Shares and/or other investing institute which listed in The Stock Exchange
of Thailand and investing in bond and/or other bond institute. By this, the value of
investing would not exceed the budget which has been approved by Board of
Directors.
To consider of increase or decrease on proportion of investment in affiliated company
and subsidiaries in order to purpose to Board of Directors to be approved.
To engage in any other activities as assigned from time to time by the Board of
Directors.

By this, the authority of the Executive Committee will not cover approvals of any transactions,
this may have conflict of interests. These includes any transactions which the Executive Committee or
any parties who may have conflict of interest with the Executive Committee, has vested interests or
any other benefits, which may also be considered as conflict of interests with the Company or the
subsidiaries. This has to be in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and/or The
Securities and Exchange Act B.E.2535 and/or the announcements of the Securities and Exchange
Commission. Approvals of such transactions must be proposed for prior approval by the Board of
Directors or the shareholders’ meeting.

5.

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer means Company Directors/Executives which holds the position of
head of Executive of company.
In year 2019, resolution from Board of Directors meeting No.3-2019 held on May 14, 2019
has resolved approve to appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position of Chief Executive
Officer

Role and responsibilities of Chief Executive Officer

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Manages and supervises the operations related to the general administration of the
company
Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows
to the company’s plans.
To propose policies, Strategic, business plans and annual budgets to The Board of
Directors/Executive Committee and responsible of performing the business tasks and
plans as assigned from Board of Directors.
To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors.
To take responsible for the preparation of Financial Statement for inspection and/or
review by the auditors and subsequent presentation to the Audit Committee and
Board of Directors respectively.
Organize the company’s structure and management including employing, shifting,
moving, set up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

6.

7.

and lay off the employees in Executive position within the company whom is not
Executive Directors and excluding Chairman.
To consider and approve of purchasing, renovating and maintaining of hire and hire
purchasing office stationary, or anything related to company’s products within the
limitation of budget as assigned from Board of Directors.
To consider and approve of hiring in term of hire purchasing which related to
company’s Business within the limitation of budget as assigned from Board of
Directors.
To consider and approve of repairing, destroying and writing off the company’s
exhausted asset within the limitation of budget as assigned from Board of Directors
To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to
locally exhibit the company’s products.
To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to
foreign exhibit the company’s products
To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by
Board of Executive Committee and Board of Directors.
To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in
term of human resources within the company and subsidiaries.
To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s
business.
To responsible of company business operation by not against the laws, rules,
regulation, religion and company’s regulation.
To have authority to consider and approve borrowing of fund, seeking credit lines or
any other credit facilities related to Norman business operations of the company
within the limitation of budget as assigned from Board of Directors
To have authority to consider and approve borrowing credit limit or other credit
related to normal business operation in amount for each item, not exceeding the
amount that the Board of Directors has authorized
To consider of investing and/or selling of investment in common shares and/or other
equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand which assigned from
Board of Directors
To consider of foreign currency risks and interest rates.

Controlling Person

-None-

Executive

Executive means employee who holds positions of kind to executive and/or authority in
administration of company and by definition and management of Securities and Exchange
Commission as Managing Director down (highest position in company) who hold equivalent positions
at the executive level for all four and also includes anyone as management positions in accounting or
finance as manager level and above or equivalent
As at December 31, 2019 there are 6 executive as follow:
Name of Executives
Position
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
Acting Chief Executive Officer
2. Miss Usara
Pattatung
Director (Accounting and Finance)
3. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
Director (Internal Audit)
Director (Development and Investment)
4. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
5. Mr. Mongkonsorn Ponglumjeakngam
Senior Manager (Credit Control)
Senior Manager
6. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn
(Compliance and Investor Relation)
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8.

Corporate Secretary

The company has set corporate secretary which has duties on coordinate between Boards
and Management in term of Law and any related rules for supporting good corporate governance. By
this, the company will practice and follows regulations and announcement of The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission. In addition, resolution from Board of Director
meeting no.4-2014 dated June 14, 2014 has appointed Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as
Corporate Government which she has passed through training courses for Corporate Secretary (CSP)
from Thai Listed Company Association No.7/2004

Components and Features
1.

2.
3.

9.

Has basic knowledge on law and regulation regulatory authorities with respect to
the law on Public Law and Law in accordance to Securities and The Stock Exchange
of Thailand
Has knowledge and understanding of the principles of corporate governance and
good practice in corporate governance
Has knowledge in company’s business and good in communication

Those assigned to be directly responsible for overseeing accounting

The company has set those assigned to be directly responsible for overseeing account and
finance for preparation of quality financial reports and oversight in accordance with guidelines of the
Security and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand to Miss Usara Pattatung to
holding position of Chief Financial Officer (CFO) passed Continuing Professional Development in term
of accounting for 12 hours per year and account controller which have qualifications and condition of
being an accountant in accordance with rules prescribed in Notification of Department of Business
Development, Ministry of Commerce

Summary of the number of meeting attendance in the year 2019

Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, Remuneration Committee and
Risk Management Committee has set Schedule regular meetings of each faculty in advance 1 year
and may make additional appointments as special meetings as necessary
Meeting of each Committee
2019 Annual General Meeting of Shareholders
Board of Director
Audit Committee
Executive Committee
Remuneration Committee

Year 2019
In Total
1
5
5
10
1
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Annual General
Meeting of
Shareholders

Board of
Directors
meeting

Audit Committee
Meeting

Executive
Committee
Meeting

Remuneration
Committee
Meeting

Risk
Management
Committee
Meeting

Attendance of the meeting / total attends (Time)

Leenabanchong

1/1

5/5

-

10/10

-

-

2. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas

1/1

*4/5

-

-

-

-

3. Mr. Theerachai

1/1

5/5

-

10/10

-

-

Name of Director

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

4. Dr. Visit

Ongpipattanakul

1/1

5/5

5/5

-

1/1

-

5. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

*0/1

*3/5

*3/5

-

1/1

-

6. Mr. Jakkathan

Yothanan

1/1

5/5

3/3

-

1/1

-

7. Mr. Chatre

Sriutharawong

1/1

5/5

-

-

-

-

8. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

1/1

5/5

-

*9/10

-

-

9. Miss Usara

Pattatung

1/1

5/5

-

10/10

-

-

10. Miss Laphassarin

Kraiwongwanitrung

1/1

*4/5

-

*8/10

-

-

1/

11. Associate Professor
1/1
2/2
2/
Dr.Pusit Lertwattanaruk
Remark
1/
Appointed as Audit Committee from resolution from Board of Directors meeting No.2/2019
held on March 21, 2019
2/
Resigned from Independent Director and Audit Committee from April 30, 2019
* could not attended the meeting due to business engagement
Remuneration for Directors and Executives
(1)
Monetary Compensation Year 2019
- Capital Engineering Network Public Company Limited
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1)
Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Director equal to Baht 15,000 thus director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2)
Audit Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Audit Committee equal to Baht
25,000
 Meeting allowance for Audit Committee equal to Baht 15,000
(3)
Remuneration Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Remuneration Committee equal
to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Remuneration Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly salary from
company and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(4)
Risk Management Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Risk Management Committee
equal to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
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salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
Meeting allowance for Risk Management Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly payment will
receive Baht 5,000
Executive (every time attends)
 Meeting allowance for Executive Chairman equal to Baht 15,000 thus
chairman whom normally receive monthly salary from company and
its subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
 Meeting allowance for Executive equal to Baht 10,000 thus executive
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting


(5)

In addition, year 2019 the company has paid remuneration for Directors and each
committee actually in total amount of Baht 840,000 by following details:

Remuneration
Committee

Risk Management

100,000.-

-

-

-

-

100,000.-

60,000.-

-

-

-

-

60,000.-

25,000.-

-

-

-

25,000.-

75,000.-

-

25,000.-

-

225,000.-

-

125,000.-

Capital Engineering Network PCL.

TOTAL

Audit Committee

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Acting Chief Executive Officer
2. Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
-Vice Chairman
- Chairman of
Risk Management Committee
3. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Vice Chairman
- Executive
4. Dr. Visit
Ongpipattanakul
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of
Remuneration Committee

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)
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b)

TOTAL

Risk Management
Risk Management

Remuneration
Committee

Compensation (Baht)
Remuneration
Committee

45,000

15,000.-

45,000
45,000.-

15,000.15,000.-

-

45,000.- -

15,000.-

-

105,000.75,000.-

-

-

-

25,000.-

-

-

-

75,000.25,000.-

-

-

-

25,000.20,000.-

30,000.-

-

-

25,000.45,000.-

-

-

-

20,000.-

55,000.-

-

45,000.840,000.-

30,000.245,000.-

-

105,000.-

-

105,000.-

TOTAL

5. Mr. Yanyong Wattanawongpitak
45,000.- Director Name/Position
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
- Risk Management Committee
5. Mr. Jakkathan
Yanyong Wattanawongpitak
6.
Yothanan
45,000.- Director
- Independent Director
- Audit Committee
-(Appointed
Remuneration
Committee
on March
21, 2019)
- Risk Management Committee
6. Mr. Jakkathan
Yothanan
45,000.7.
Chatre
Sriutharawong
75,000.- Director
- Independent Director
- Audit
Committee Committee
Risk Management
(Appointed
on MarchChatuwallopkul
21, 2019)
8.
Mr. Monthon
25,000.Risk Management Committee
- Director
Mr. Chatre
Sriutharawong
75,000.-7.Executive
- Director
9.
Miss Usara
Pattatung
25,000.- Independent
Director
Director
- Risk
Management
Executive
Director Committee
8. Mr.
Monthon
25,000.10.
Miss
Laphassarin Chatuwallopkul
20,000.- Director
Kraiwongwanitrung
- Executive
Director
Miss Usara
25,000.-9.Executive
Director Pattatung
-11.
Director
Associate Professor Dr.Pusit
15,000.- Executive
Director
Lertwattanaruk
Miss Laphassarin
20,000.-10.
Director
Kraiwongwanitrung
- Independent
Director
- Director
Audit Committee
- (resigned
Executive on
Director
April 30, 2019)
11. Associate Professor
15,000.TOTAL Dr.Pusit
540,000.Lertwattanaruk
- Director
b)
The remuneration for Executives
- Independent DirectorCompensation of Chief Executive Office
- Audit Committee
ranking as follows:
(resigned on April 30, 2019)
TOTAL
540,000.-

Audit CommitteeAudit Committee

Executive Board Executive Board

Name/Position

Board of DirectorBoard of Director

Compensation (Baht)

and top 4 Executives and equivalent of 4

245,000.-

55,000.-

-

840,000.-

The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4
ranking as follows:
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2019
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus,
allowance, meeting allowance,
social security, provident fund
and employee benefit expenses

6

2.

Other remuneration fees and benefits

3.

Policy and Method of compensation

Amount
(Million
Baht)
10.33

2018
Amount
(people)
5

Amount
(Million
Baht)
13.39

The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities to company’s executives
(1)
Other remuneration for directors
-None(2)
Other remuneration for executives
Executives and first four executives as second from manager and executives at every level
equivalent to every fourth in totaling of 6 people has receive compensation in the form of a provident
fund
The company has set up a provident fund thus provident fund members will receive monthly
contributions at the rate of 5% of their basic pay which members can accumulate funds into fund at
the rate of 5-15% of wages as voluntary of members, If any month, members do not accumulate
money into the fund then employer does not have to pay contributions to that member in that month
thus when members become de-active, they will receive a contribution, including the average net
benefit under the terms of the fund

The company has paid remuneration for directors through approval from meeting of
Remuneration No.1-2019 held on February 27, 2019 and meeting of Board of Directors No.2-2019
held on March 21, 2019 and 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2019 in
totaling of Baht 3,500,000.- which is the same price when compared to year 2018 (individually) by
screening details of various suitability and comparing the same industry reference And economic
conditions, including the appropriateness of the number of the Board of Directors
- Subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited
(1)
Monetary Compensation year 2019
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Director equal to Baht 15,000 thus director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Audit Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Audit Committee equal to Baht
25,000
 Meeting allowance for Audit Committee equal to Baht 15,000
(3) Remuneration Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Remuneration Committee equal
to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
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Meeting allowance for Remuneration Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly salary from
company and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(4) Executive (every time attends)
 Meeting allowance for Executive Chairman equal to Baht 15,000 thus
chairman whom normally receive monthly salary from company and
its subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
 Meeting allowance for Executive equal to Baht 10,000 thus executive
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting


By this year 2019 Ua Withya Public Company Limited has paid remuneration for directors for
Directors and each committee actually in total amount of Baht 1,530,000.- by following details:
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-

-

35,000.-

-

-

105,000.-

-

300,000.-

90,000.-

-

120,000.-

105,000.-

-

180,000.-

60,000.-

TOTAL

140,000.-

Remuneration
Committee

Audit Committee

1. . Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
- Chairman of Remuneration
Committee
2. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Vice Chairman
- Executive Chairman
- Chief Executive Officer
3. Police Lieutenant
Sivaraks Phinitcharomna
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
4. Dr. Pianchai Thawornrat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Nomination and
Remuneration Committee
5. Dr. Nathee Naktanasukanjn
- Director
- Independent Director
- Audit Committee

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

200,000.-

-

35,000.-

-

405,000.-

45,000.-

-

255,000.-

285,000.-

35,000.-

10,000.-

10,000.-

-

10,000.-

-

-

-

TOTAL

Remuneration
Committee

10,000.-

Audit Committee

6. Miss Onchulee Lawsmithikul
- Director
- Senior Deputy to
Managing Director
(Accounting & Finance)
- Executive Director
- Nomination and Remuneration
Committee
(Appointed as at August 14, 2019)
7. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
- Deputy Managing Director
(Accounting and Finance,
Corporate Management)
- Executive Director
- Nomination and
Remuneration Committee
8. Mr. Surapong Sae Yong
- Director
- Deputy to Managing Director
(Business Development &
Operation)
- Executive Director
(Appointed as at August 14, 2019)
9. Mr. Sarawut Supmakmee
- Director
- Assistant Managing Director
(Transmission Line Business)
- Executive Director
(Appointed as at August 14, 2019)
10. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
- Director
(Resigned on August 13, 2019)
- Executive Director
11. Mr. Surapat Chomrat
- Director
- Executive
(Resigned on August 13, 2019)

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

20,000.-

15,000.-

50,000.-

-

-

20,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

15,000.-

-

-

-

15,000.-

-

-

110,000.-

60,000.-

50,000.-
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75,000.-

50,000.-

690,000.-

120,000.-

-

-

600,000.-

TOTAL

Remuneration
Committee

12. Mr. Suthisak
Tanachoteporamat
- Director
(Resigned on August 13, 2019)
- Executive
(Resigned on July 1, 2019)
TOTAL

Audit Committee

Name/Position

Executive Board

Board of Director

Compensation (Baht)

125,000.-

120,000.-

1,530,000.-

b)

The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4
ranking as follows:
2019
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus,
allowance, meeting allowance,
social security, provident fund
and employee benefit expenses

5

Amount
(Million
Baht)
11.74

(2)

Other remuneration fees and benefits

(3)

Compensation Policies and Methods

2018
Amount
(people)
10

Amount
(Million
Baht)
20.08

Ua Withya Public Company Limited has no policies on pay any other remuneration
fees apart from compensation as directors or employees; no shares or debenture given or other
securities to company’s executives

Ua Withya Public Company Limited has paid compensation for directors by approval
from Nomination and Remuneration Committee No.1-2019 held on February 26, 2019, Board of
Directors No.2-2019 held on March 21, 2019 and 2019 Annual General Meeting of Shareholders held
on April 29, 2019 in totaling of Bhat 2,300,000 which is same amount when compared to year 2018
(individually) by screening details of various suitability and comparing the same industry reference
and economic conditions, including the appropriateness of the number of the Board of Directors

(1)
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Rayong Wire Industries Public Company Limited
Monetary Compensation year 2019
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
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Meeting allowance for Director equal to Baht 15,000 thus director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Audit Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Audit Committee equal to Baht
25,000
 Meeting allowance for Audit Committee equal to Baht 15,000
(3) Remuneration Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Remuneration Committee equal
to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Remuneration Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly salary from
company and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(4) Executive (every time attends)
 Meeting allowance for Executive Chairman equal to Baht 15,000 thus
chairman whom normally receive monthly salary from company and
its subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
 Meeting allowance for Executive equal to Baht 10,000 thus executive
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
By this year 2019 Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid remuneration for
directors for Directors and each committee actually in total amount of Baht 1,125,000.- by following
details:


Audit
Committee

140,000.-

-

-

5,000.-

145,000.-

105,000.-

-

150,000.-

50,000.-

305,000.-

TOTAL

Executive
Board

1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Managing Director
(Appointed as at August 6, 2019)
- Remuneration Committee
(Resigned on August 1, 2019)
2. Mr. Worawit
Siriwatwimon
- Vice Chairman
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of
Remuneration Committee

Board of
Director

Name/Position

Remuneration
Committee

Compensation (Baht)

Capital Engineering Network PCL.

341

3. Mr. Wichain Sophanpanitkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
4. Mr. Aniwut
Pongpaijit
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
(Appointed as at August 6, 2019)
5. Mr. Theerachai Leenabanchong
6. Miss Usara
Pattatung
- Director
- Executive Director
(Appointed as at April 20, 2019)
7. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
- Director
- Executive Director
(Appointed as at February 25, 2019)
- Remuneration Committee
(Appointed as at August 2, 2019)
8. Miss Nongnuch Kumchaithep
- Director
- Executive Director
(Appointed as at February 25, 2019)
9. Mr. Jesada
Sornsurk
- Director
- Executive Director
10. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
(Resigned on February 22, 2019)
11. Mr. Pipit Jaovisidha
- Director
- Manager (Sale and Marketing)
- Executive Director
(Resigned on March 18, 2019)
12. Associate Professor
Dr. Pison Udomworarath
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
(Resigned on May 7, 2019)
TOTAL
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105,000.-

-

90,000.-

15,000.-

-

15,000.-

35,000.20,000.-

-

-

20,000.-

-

-

25,000.-

-

-

-

25,000.-

105,000.-

90,000.-

-

-

195,000.-

5,000.-

-

-

-

5,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

60,000.-

-

645,000.-

90,000.-

30,000.-

TOTAL

Remunerati
on
Committee

Audit
Committee

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

225,000.-

-

30,000.-

-

35,000.20,000.-

5,000.-

25,000.-

30,000.-

15,000.-

105,000.-

285,000.-

105,000.-

1,125,000.-

b)

The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4
ranking as follows:
2019
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus,
allowance, meeting allowance,
social security, provident fund
and employee benefit expenses

6

2018

Amount
(Million
Baht)
8.1

(2)

Other remuneration fees and benefits

(3)

Compensation Policies and Methods

Amount
(people)
6

Amount
(Million
Baht)
10.30

Rayong Wire Industries Public Company Limited has no policies on pay any other
remuneration fees apart from compensation as directors or employees; no shares or debenture given
or other securities to company’s executives
Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid compensation for directors
by approval from Nomination and Remuneration Committee No.1-2019 held on February 25, 2019,
Board of Directors No.3-2019 held on March 20, 2019 and 2019 Annual General Meeting of
Shareholders held on April 30, 2019 in totaling of Bhat 1,950,000 which is same amount when
compared to year 2018 (individually) by screening details of various suitability and comparing the
same industry reference and economic conditions, including the appropriateness of the number of the
Board of Directors

Enesol Company Limited
(1)
Monetary Compensation year 2019
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 15,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
By this year 2019, Enesol Company Limited has paid remuneration to directors of each
committee in totaling of Baht 125,000. The details are as follow:
Name of Directors

Position

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
3. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung
4. Mr. Theerachai Leenabanchong
(Resigned on April 19, 2019)
TOTAL

Chairman
Director
Director
Director

Compensation
(Baht)
80,000.20,000.20,000.5,000.125,000.-
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b)

The remuneration for Executives
Compensation of Managing Directors and Executive as follows:
2019
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus,
allowance, meeting allowance,
social security, provident fund
and employee benefit expenses

1

2018

Amount
(Million
Baht)
2.27

Amount
(people)
2

Amount
(Million
Baht)
2.70

(2)

Other remuneration fees and benefits

(3)

Compensation Policies and Methods


(1)

WJC Enterprise Company Limited
Monetary Compensation year 2019
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 10,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 5,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 3,000

Enesol Company Limited has no policies on pay any other remuneration fees apart
from compensation as directors or employees; no shares or debenture given or other securities to
company’s executives
Enesol Company Limited has paid compensation for directors by approval from Board
of Director No.1-2019 held on February 20, 2019 and 2019 Annual General Meeting of Shareholders
held on April 19, 2019

By this year 2019, WJC Enterprise Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 50,000. The details are as follow:
Name of Directors
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Theerachai Leenabanchong
3. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
4. Mr. Wiwatchai
Jeenanuphan
(Resigned on May 15, 2019)
TOTAL

Position
Chairman
Director
Director
Director and
Managing Director

b) The remuneration for Executives
Remuneration for Managing Director and Executive are as follow:
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Compensation
(Baht)
20,000.12,000.12,000.6,000.50,000.-

2019
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

1

2018

Amount
(Million
Baht)
1.84

Amount
(people)
1

Amount
(Million
Baht)
2.05

(2)

Other remuneration fees and benefits

(3)

Compensation Policies and Methods


(1)

Pipe Line Engineering Company Limited
Monetary Compensation year 2019
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 10,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 5,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 3,000

WJC Enterprise Company Limited has no policies on pay any other remuneration
fees apart from compensation as directors or employees; no shares or debenture given or other
securities to company’s executives
WJC Enterprise Company Limited has paid compensation for directors by approval
from Board of Director No.1-2019 held on February 20, 2019 and 2019 Annual General Meeting of
Shareholders held on April 19, 2019

By this year 2019, Pipe Line Engineering Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 44,000. The details are as follow:
Name of Directors
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
3. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung
TOTAL
(b)

Position
Chairman and
Managing Director
Director
Director

Compensation
(Baht)
20,000.12,000.12,000.44,000.-

The remuneration for Executives
-None-

(2)

Other remuneration fees and benefits

(3)

Compensation Policies and Methods

Pipe Line Engineering Company Limited has no policies on pay any other
remuneration fees apart from compensation as directors or employees; no shares or debenture given
or other securities to company’s executives
Pipe Line Engineering Company Limited has paid compensation for directors by
approval from Board of Director No.1-2019 held on February 20, 2019 and 2019 Annual General
Meeting of Shareholders held on April 19, 2019
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Evergreen Biomass Company Limited
Monetary Compensation year 2019
(a)
Remuneration for Director (meeting fees)
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 10,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 5,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 3,000


(1)

By this year 2019, Evergreen Biomass Company Limited has 4 times meeting and paid
remuneration to directors of each committee in totaling of Baht 56,000. The details are as follow:
Name of Directors
1. Mr. Wutichai
2. Mr. Theerachai
3. Mr. Monthon
4. Mrs. Kenika

Compensation
(Baht)
20,000.12,000.-

Position

Leenabanchong
Leenabanchong
Chatuwallopkul
Ngamcharoensathaporn
TOTAL

b)

The remuneration for Executives
-None-

(2)

Other remuneration fees and benefits

(3)

Compensation Policies and Methods

Chairman
Director
and
President
Director
Director

12,000.12,000.56,000.-

Evergreen Biomass Company Limited has no policies on pay any other remuneration
fees apart from compensation as directors or employees; no shares or debenture given or other
securities to company’s executives
Evergreen Biomass Company Limited has paid compensation for directors by
approval from Board of Director No.1-2019 held on February 20, 2019 and 2019 Annual General
Meeting of Shareholders held on April 19, 2019
Personnel
1.
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Total number of Employees
As at December 31, 2019 Company and its subsidiaries has total of employees of 573
Details

CEN

UWC

RWI

ENS

WJC

PLE

EBM

TOTAL

Administration

18

56

45

5

11

-

-

135

Production

-

294

103

14

27

-

-

438

Total

18

350

148

19

38

-

-

573

2.

The number of employees changed significantly in the past 3 years
-None-

3.

Labor dispute in the past 3 years
-None-
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4.

Total compensation of all employees
Year 2019 company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary, Diligence
Allowance, Bonus and other compensation in totaling of 298.44 Baht
Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company which
may consider from position holds, duties and responsibilities to organization
 Bonus
Special compensation to employees by considering from turnover each year by not requiring
fixed rate.
 Funds contribution
The company has funds contribution for benefit to employees and support on saving includes
motivate employees to perform with company for long term. Employee who is a member of Provident
Fund, members will receive monthly contributions at the rate of 5% of their basic pay which members
can accumulate funds into fund at the rate of 5-15% of wages as voluntary of members, If any month,
members do not accumulate money into the fund then employer does not have to pay contributions to
that member in that month thus when members become de-active, they will receive a contribution,
including the average net benefit under the terms of the fund


5.

Development Policy on employee
The company and its subsidiaries has commitment on personal development in accordance
with policies and situations based on integrated knowledge for employees to have knowledge, skills
and competencies in various fields as well as morality, ethics and good quality of life
The company and its subsidiaries has set management guideline by starting from explore
need for training and personnel development, designing the curriculum to suit the job type, transfer
knowledge into operation manual and apply knowledge to work as well as creating innovations in
order to encourage employee to practice and regularly review their knowledge by participate in
learning and sharing of their work experience with colleagues in order to give knowledge to be with
the organization forever
The company and its subsidiaries has play attention On The Job Training :OJT) by having
specialist in each field to take care of internship of trainee, training focusing on practicing by building
knowledge, understanding as suitable directly to the job as results are clear, low cost and learning
from practice under real circumstances
The company and its subsidiaries has design course to develop on personnel which covered
direction for company’s operation by focusing on practicing so can apply to work or daily life
immediately
The company and its subsidiaries has play attention on anti-corruption and implanted into
corporate culture by giving orientation to new employees in order to communicate for acknowledge
operator and implement. By this, company and its subsidiaries has training and measurement of
policy continuously in accordance to plans which covered 100% of company personnel. Apart from
this training- company and its subsidiaries has held activities in order to create more knowledge and
ideas.
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Internal Control and Risk Management
The company has emphasized on Internal Control System, year 2019 as agreed with
resolution from Board of Directors meeting No.1-2020 held on March 2, 2020 by all 3 Audit
Committees attends the meeting
Audit Committee has considered on adequacy of the internal control system in accordance to
Assessment Form for Sufficiency of Internal Control System with 17 Principles and using COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) all 5 elements such as Control
Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring
Activities to consider manage within the organization with steps and work processes, communicate
each other and follow up continuously thus Internal Audit has responsibilities to examine, assess and
follow up and report directly to Audit Committee
Audit Committee has consider on importance issues, controlling point, evaluate the internal
control system together and approve the internal control system's adequacy regarding defects found
in various job activities complete consideration according to the established principles as complete
consideration according to the established principles. Audit Committee has comments and give
suggestion to executives in order to revise and follows any importance transaction in order to develop,
improvement and proper operate which can be summarized as follows:

1.

Control Environment

2.

Risk Assessment

3.

Control Activities

The company has organization chart and environmental which will support business operation
effectively and enough internal control system, the responsibilities of each field is separated for
beneficial to examine of operation, updating sub-system and reduce duplication in order to be under
the same standards. Apart from this, clearly targeted businesses every year by regard on Economic,
Market Situation and Competition along with standards of performance measurement are clearly set

The company has track on risk factors such as changes in taxes, exchange rates, increased
of raw materials and other cost to assess impact and prepare to maintain business operation thus
communicate with executives and employees to acknowledge the situation by held the meeting and
summarize situation, environment and operation of company. Moreover, it includes risk factors to
business operation, sales, cost and profitability of company in each unit, chief executive of each unit
will be responsible for risk factors occurs in their unit thus prophylactic to prevent any risks to level
which are safe for employees, corporate governance and acceptable and do not affect operation of
company.

The company has clearly specified scope of duties and approval authority of board and
management in order of steps. Including the authority to manage and approve items of each level as
approved by the Executive Board and Board of Directors. To be transparent Taking care of the
benefits for shareholders and stakeholders. And does not cause conflicts of interest and conflicts of
interest In this transaction, the major shareholder Connected persons, directors and executives of the
company have measures for approval. By having to pass a meeting of the board of directors And the
approver must not have any interest in the said transaction In which the transaction must create
maximum benefits for the company In this regard, the Company Secretary and the Corporate
Governance and Investor Relations Department are responsible for monitoring and overseeing the
implementation of relevant laws and regulations. In order to comply with conditions and requirements
appropriately
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4.

Information and Communication

5.

Monitoring Activities

The company has managed by bringing information system that can be linked thoroughly
throughout the organization. Modern and have internal communication systems outside the
organization that are fast, efficient In order to be used as information in making correct decisions in
time Have sufficient and effective data and information security systems By having a data storage
system that can be retroactively checked And has continuously developed the information system In
order to support the organization to be more streamlined and to increase the potential of the work
system and to respond to the growth of the company that can be clearly seen
The company has effective and effective communication channels that are able to
communicate throughout organization, with important information being quickly transferred from top
executives to employees. There is also a channel of communication from employees directly to top
management as well.

The company has a system for evaluating and monitoring good performance. To ensure that
Internal control measures and systems are always effective. Able to respond to changes appropriately
and in time, and the company provides supervisors to monitor the performance of subordinates and
also arranges for performance appraisals by the internal audit department. The management cares
about the rapid and effective management that meets the goals. Able to report results to the Board of
Directors clearly and consistently
Audit Committee has practices on their duties efficiently and any tasks assigned by Board of
Directors independently and consistently thus there is internal audit as a tool for achieve the mission.
Internal Audits are qualified to perform their duties properly with sufficient independence, able to
perform work as assigned from Audit Committees and Board of Directors. Internal Audit has assess
on internal control system and risk management and report any tasks to be resolve any relevant units
includes appropriate feedback as management deems necessary for business operation of company
and its subsidiaries.
Board of Directors has estimate internal control system from assessment report from Audit
Committees then concludes that from assessment of 5 various elements such as internal control, risk
assessment, operational control, information technology and communication. In addition, Board of
Directors seems that company has enough transaction with major shareholders, Directors, Executives
or related person thus other topics related to internal control systems are enough as well.
Head of Internal Audit company has appointed Mr. Khomwuthi Pornnaradol as Director
(Internal Audit) and Secretary of Audit Committee to be supervisor of internal audit. He has duties of
practical of internal audit tasks in order to meet the mission of internal control system by executives
and audit committees jointly consider on report from internal audit in essence adequately for system
or process has managed systematic and effectively. By this, every executives in each unit are
involved in consider ways of improvement/resolve on performance to be consistence with company’s
policies and adequate internal control system. By this, head of internal audit will report directly to
Audit Committee thus Audit Committee is of the opinion that head of the internal audit of the company
is suitable to perform the said duties efficiently.
Head of Compliance The company has appoint Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as
Senior on compliance department to oversees operation in accordance with regulatory that supervise
compliance of company
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company

The company
company allowed
allowed
The
subsidiarytotosublease
subleasearea
area
subsidiary
fromcompany
companyfor
forusage
usageofof
from
officespace
space
office

8.46
8.46

Forliquidity
liquidityininsubsidiary
subsidiaryby
by
For
using as
as working
working capital
capital
using
andinvestment
investmenttotoreserve
reserve
and
thefuture
future
ininthe

0.37
0.37
0.57
0.57

Short term
term loans
loans atat MLR
MLR
Short
rate average
average from
from 33
rate
financialinstitution
institutionofof 1.75
1.75
financial
peryear
year
per

Related
Companies

Relationship

WJC Enterprise
Company Limited
(WJC)

Subsidiary of
UWC as holds
94.25 percent

UWC KOMEN
BIOMASS
Company Limited
(UKB)

EMC Public
Company Limited
(EMC)

Subsidiary of
UWC as holds
99.99 percent

Same
Shareholders

Type of Transaction

Amount
(Million
Baht)

Necessity and
reasonableness

- Short Term Loan
(Payback
within 3 months)

36.09

For liquidity in subsidiary by
using as working capital
and investment to reserve
in the future

- Interest Receive
- Accrued
Interest Receive

1.94
14.96

Short term loans at MLR
rate
average
from
3
financial institution of 1.75
per year

- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)

0.36

To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries

- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)
- Collateral Fee

0.24

Trading securities in
The Stock Exchange
of Thailand

1.93

0.06
0.32
322.62

2.

Necessity and reasonability on related transaction

3.

Procedure of approval on transaction

To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries
Normal business and
trading securities in SET

Related transaction during the past year for business operation of company and its
subsidiaries by policies of entered into those transaction in order for highest benefit of company in
term of policies and set up the price as considering from market price or in accordance with
agreement. In addition, mentioned transaction has been considered by Audit Committee on fairness
and reasonable.

Normal business transactions and trade agreements with commercial terms shall act in the
same situation by bargaining power without influence of their position on Director, Executive or related
person. By this, management division needs to report every business transaction to Board of
Directors for acknowledgement on quarterly basic.
Abnormal business transaction, unless size of transaction doesn’t need to be approved from
Shareholders meeting (as provision from The Stock Exchange of Thailand) then need consideration
from Board as prior first entity and size of happened transaction will be under authority to approve
then approval of this transaction will ended as this stage as Audit Committee will be join in these
consideration (stakeholders not attend and vote in the meeting). Moreover, if the sizes of transaction
more than authority from Board can be approve then Board will concluded the resolution and propose
to shareholders meeting for approval
Board of Directors will consider on transaction which may have conflict of interest or related
transaction or transactions appropriately through moderation from Audit Committees for entries
criteria defined by Stock Exchange of Thailand, The Securities and Exchange Commission and
Capital Market Supervisory as well as disclosure of transaction that may have conflict of interest to
public with ensure accuracy and completeness.
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4.

Transaction trends in the future

The transaction is still in progress. There will be more or less depending on economic
condition. For transaction occur in the future, Board of Directors shall comply as according to
regulation that have been set up and directors must not approve any entries that they, or someone
who may have conflict of interest with company and its subsidiaries. Moreover, mentioned transaction
need to be disclose to Board of Directors for consideration with according to law of securities and
securities market and regulation, announcement, order or requirement of The Stock Exchange of
Thailand includes all requirement regarding the disclosure of related transaction and acquisition of
asset (company and its subsidiaries).
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Report from Executive Director

Executive of Capital Engineering Network Public Company Limited appointed by Board of
Directors as to oversee, manage company operations in accordance with policies and business
strategy as stipulated by Board of Directors along with in accordance to Code of Conduct and related
laws to business operations
Year 2019, Executives has attend the meeting and act in accordance to assigned duties in
totaling of 10 times thus each meeting will jointly consider important matters in order to proposed to
Board of Director for either acknowledgement or approval can conclude as follows:
1.
Report Business Operation every month and other work progress in various matter
2.
Consider transaction with connected person or acquisition of assets with care,
reasonable in term of price and other related conditions, taking into account of
interest of company and shareholders in which executive as vested interest, do not
participate in making decision before purpose to Audit Committee and Board of
Directors for approval
3.
Supervise, promote, support directors, executives and employee have knowledge
and understanding in policies of Anti-Corruption and Article of Association
Executives have committed to performed duties to best of their abilities for highest benefits
and equality of shareholders and every group of stakeholders along with manage under corporate
governance with transparency and can examine including support Anti-Corruption continuously in
order to lead organization to grow steadily and sustainably

Mr. Wutichai
Leenabanchong
Executive Chairman
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Report
Reportfrom
fromthe
theRisk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committee

Risk
RiskManagement
ManagementCommittee
CommitteeofofCapital
CapitalEngineering
EngineeringNetwork
NetworkPublic
PublicCompany
CompanyLimited
Limitedhas
has
been
beenapproved
approvedfrom
fromBoard
BoardofofDirector
Directorwhich
whichconsists
consistsofof3 3Independent
IndependentDirectors
Directorsnamely:
namely:
1.1.Assistance
AssistanceProfessor
ProfessorDr.
Dr.Suluck
Suluck Pattarathammas
Pattarathammas
2.2.Mr.
Mr.Yanyong
Yanyong
3.3.Mr.
Mr.Chatre
Chatre

Vice
ViceChairman
Chairman
Chairman
ChairmanofofRisk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committee
Wattanawongpitak
Wattanawongpitak Risk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committee
Sriutharawong
Risk
Sriutharawong
RiskManagement
ManagementCommittee
Committee

Risk
Risk Management
Management Committee
Committee meeting
meeting asas duties
duties and
and responsibilities
responsibilities according
according toto
Memorandum
MemorandumofofAssociation
Associationtotomanage
manageinformation
informationofofrisks
risksand
andreport
reporttotoBoard
BoardofofDirectors
Directorsincluding
including
communicate
communicatewith
withAudit
AuditCommittee
Committeeininrelated
relatedterm
termofofrisk
riskthus
thusencourage
encouragecooperation
cooperationininrisk
risk
management
managementatatallalllevels
levelswithin
withinthe
thecompany.
company.
Risk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committeegiving
givingpriority
prioritytotothe
thecompany's
company'smain
mainbusiness
businessisisinvestment
investment
which
whichmay
mayhave
havethe
theopportunity
opportunityononcausing
causingananimpact
impactononthe
thecompany's
company'soperations.
operations.ByBythis,
this,Risk
Risk
Management
ManagementCommittee
Committeehas
hasbrainstorm
brainstormininaccordance
accordancewith
withscope
scopeofofresponsibility
responsibilityassigned
assignedtoto
achieve
achievebenefits
benefitsthat
thatwill
willtruly
trulyoccur
occurtotoorganization
organizationininorder
ordertotosend
sendearly
earlywarning
warningsignals
signalsand
andvarious
various
unusual
unusualitem
itemthus
thusRisk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committeemonitors
monitorsthe
theopportunity
opportunityAnd
Andthe
theeffects
effectsthat
thatare
are
closely
closelyrelated
relatedfor
forefficiency
efficiencyEffectively
Effectively
The
TheRisk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committeeisisconfident
confidentthat
thatthe
thecompany
companyhas
hasappropriate
appropriateand
and
effective
effectiverisk
riskmanagement.
management.Under
Undercurrent
currenteconomic
economicconditions
conditions

Assistance
AssistanceProfessor
ProfessorDr.
Dr.Suluck
Suluck Pattarathammas
Pattarathammas
Chairman
ChairmanofofRisk
RiskManagement
ManagementCommittee
Committee
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Report from the Remuneration Committee

Remuneration Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has been
approved from Board of Director which currently consists of 3 Independent Director namely:
1. Dr. Visit

Ongpipattanakul

Chairman of Remuneration Committee

2. Mr. Jakkathan

Yothanan

Remuneration Committee

3. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

Remuneration Committee

The company realized on remuneration for Directors and Top Executives therefore appoint
Remuneration Committee to propose return policies, guideline of compensation for Board of Directors
and Sub-Committee through Top Executives to be consistent with the duties and responsibilities in
line with the company's performance and economic conditions
Year 2019 there are 1 times of Remuneration Committee meetings in order to consider and
approve to Board of Directors which can summarized as follows;
- To consider on compensation of remuneration committee and subcommittee as appropriate
rate compared to responsibilities as same industries including business operation of year 2019 by
considered remuneration of the Board of Directors and sub-committees with approval to pay meeting
fees on a per-time basis
- To consider criteria on adjustment of salary and annually bonus of top management as
reasonable in order to be consistence with company business operation
Furthermore, The Remuneration Committee deems it appropriate to be consistent with duties
and responsibilities of Board of Directors to consider together with practice under equality, fairness
and transparently in accordance to good corporate governance along with Securities and Exchange
Commission and Stock Exchange of Thailanddd

In the name of Remuneration Committee
Capital Engineering Network Public Company Limited

(Dr. Visit Ongpipattanakul)
Chairman of Remuneration Committee
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Board of Directors
Capital Engineering Network Public Company Limited

1.

4.

7.

Mr. Wutichai Leenabanchong

2.

Assistant Professor

Mr. Theerachai
Leenabanchong

Chairman of the Board

Vice Chairman

Vice Chairman

Chairman of Executive Board

Chairman of Risk Management

Executive Director

Acting Chief Executive Officer

Committee

Dr. Visit Ongpipattanakul

5.

Mr. Yanyong Wattanawongpitak

6.

Mr. Jakkathan Yothanan

Director

Director

Director

Independent Director

Independent Director

Independent Director

Chairman of Audit Committee

Audit Committee

Audit Committee

Chairman of

Remuneration Committee

Remuneration Committee

Remuneration Committee

Risk Management Committee

Mr. Chatre Sriutharawong

8.

Mr. Monthon Chatuwallopkul

9.

Ms. Usara Pattatang

Director

Director

Director

Independent Director

Executive Director

Executive Director

Risk Management Committee

10. Ms. Laphassarin Kraiwongwanitrung
Director
Executive Director
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3.

Dr. Suluck Pattarathammas
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Subsidiary Board of Directors
Ua Withya Public Company Limited

1.

4.

7.

Mr. Wutichai Leenabanchong

2.

Mr. Theerachai Leenabanchong

3.

Police Lieutenant Sivaraks
Phinitcharomna

Chairman of the Board

Vice Chairman

Director

Chairman of Nomination and

Chief Executive Officer

Independent Director

Remuneration Committee

Chairman of Executive Boards

Chairman of Audit Committee

Mr. Pianchai Thawomrat

5. Dr. Nathee Naktnasukanjn

Director

Director

6.

Ms. Onchulee Lawsmithikul
Director

Independent Director

Independent Director

Senior Vice President

Audit Committee

Audit Committee

Executive Director

Nomination and

Chairman of Risk

Remuneration Committee

Management Committee

Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director

8.

Mr. Surapong Sae Yong
Director

9.

Mr. Sarawut Supmakmee
Director

Deputy To Managing Director

Deputy To Managing Director

Vice Chairman

Vice Chairman

Executive Director

(Risk Management Committee)

(Risk Management Committee)

Executive Director

Executive Director
Nomination and
Remuneration Committee
Corporate Secretary
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Subsidiary Board of Directors
Rayong Wire Industries Public Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board

2.

Mr. Worawit Siriwatwimol
Vice Chairman

3.

Mr. Wichian Sopanpanichkul
Director

Chairman of Executive Board

Independent Director

Independent Director

Managing Director

Chairman of Audit Committee

Audit Committee

Chairman of

Remuneration Committee

Remuneration Committee

4.

Mr. Aniwut Pongpaijit
Director

5.

Independent Director

Mr. Jessada Sornsurk
Director

6.

Mr. Theerachai Leenabanchong

9.

Ms. Nongnuch Kumchaithep

Director

Executive Director

Audit Committee

7.

Ms. Usara Pattatang
Director
Executive Director
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8.

Ms. Laphassarin Kraiwongwanitrung
Director

Director

Executive Director

Executive Director

Remuneration Committee

Corporate Secretary

Subsidiary Board of Directors
Enesol Company Limited

1.

2.

Mr. Wutichai

Mr. Monthon

Leenabanchong

Kraiwongwanitrung

Chatuwallopkul

Chairman of the Board

Director

Director

Managing Director

1.

3.

Ms. Laphassarin

WJC Enterprise Company Limited

2.

Mr. Wutichai

3.

Mr. Theerachai

Leenabanchong

Leenabanchong

Chairman of the Board

Director

Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director

Pipe Line Engineering Company Limited

1.

2.

Mr. Wutichai

3.

Ms. Usara Pattatang

Kraiwongwanitrung

Leenabanchong
Chairman of the Board

Ms. Laphassarin

Director

Director

Managing Director

Evergreen Biomass Company Limited

1.

Mr. Wutichai

2.

Mr. Theerachai

Leenabanchong

Leenabanchong

Chairman of the Board

Director

3.

Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director

4

Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn
Director

President

Capital Engineering Network PCL.
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Appointed Date:
August 26, 2008

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
Position:
 Chairman
 Executive Chairman
 Acting Chief Executive
Officer
 Authorized Director

Name-Surname/ Position

55

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.78/2009
 Financial Statement for Directors
(FSD) No.4/2009

 Master of Business Law
(Faculty of Law)
Chulalongkorn University
 Master of Business
Administration
(Faculty of Commerce and
Accountancy)
Chulalongkorn University
 Bachelor of Engineering
Program in
Mechanical Engineering
Chiangmai University

Educational Qualification

35,912,000
shares
or 4.82%

Proportion
of holding
company’s
shares
Cousin with
Mr. Theerachai
Leenabanchong

Family
relationship
among
Executives
Position

Experiences
Company

2017 –
Present

2012 –
Present
2013 –
Present
2015 –
Present
2015 –
Present
2015 –
Present
2016 –
Present
2016 –
Present
2017 –
Present

Director

Director

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Interglob Investment Co.,
Ltd

UWC AMPHAN
BIOMASS Co., Ltd
SATUEK BIOMASS
Co., Ltd
UWC (Cambodia)
Co., Ltd

ULTRA ASIA Co., Ltd

Paradise Green Energy
Co., Ltd
UWC KOMEN BIOMASS
Co., Ltd

WJC Enterprise Co., Ltd

Evergreen Biomass
Co., Ltd

Holds position in related companies in totaling of 11 places
2008 –
Chairman
Present
Enesol Co., Ltd
2017 –
Managing Director
Present
Chairman
2010 Pipe Line Engineering
Managing Director
Present
Co., Ltd

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
2018 –
Managing Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
2008 –
Chairman
Present
Executive Chairman
2014 – 2019 Remuneration
(September) Committee
Year 2018 – Chairman
Ua Withya PCL.
Present
Chairman of
Nomination and
Remuneration

Period

Personal Information on Directors and Executives
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Appointed Date:
February 26, 2016

2. Assistant Professor
Dr. Suluck
Pattarathammas
Position:
 Vice Chairman
 Chairman of Risk
Management
Committee

Name-Surname/ Position

54

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.138/2017

 Doctor of Philosophy Program in
Business Administration (Finance)
Thammasat University
 Master of Business Administration
(Finance)
University of San Francisco, San
Francisco,USA.
 Bachelor of Economics
Chulalongkorn University
 Bachelor of Law
Sukhothai Thammathirat
University

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in other company in totaling 1 company
Year 2018
Chancellor
Christian University
(Nakornphathom
Branch)

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2014 – Risk Management
Phol Dhanya PCL.
Present
Committee
Holds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2016Managing Director
Lao Brother
Present
International Co., Ltd

Period

Experiences
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Appointed Date:
March 27, 2013

3. Mr. Theerachai
Leenabanchong
Position:
 Vice Chairman
 Executive
 Authorized Director

Name-Surname/ Position

48

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.104/2013
 Role of the Chairman Program
(RCP) No. 45/2019

 Master of Business
Administration
Assumption University
 Bachelor of Business
Administration
(Marketing) Assumption
University

Educational Qualification

1,412,000
shares
or 0.19%

Proportion
of holding
company’s
shares
Cousin with
Mr. Wutichai
Leenabanchong

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Year 2016 – Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2018 – Nomination and
Dimet (Siam) PCL.
Present
Remuneration
Committee
Year 2017 – Executive
Present
Year 2016 – Director
Present
Holds position in related companies in totaling of 9 places
Year 2015 Director
Evergreen Biomass
Present
Co., Ltd
Year 2015 Director
Paradise Green Energy
Present
Co., Ltd
Year 2015 Director
UWC KOMEN BIOMASS
Present
Co., Ltd
Year 2015 Director
ULTRA ASIA Co., Ltd
Present
Year 2016 Director
WJC Enterprise Co., Ltd
Present
Year 2016 Director
UWC AMPHAN
Present
BIOMASS Co., Ltd
Year 2016 Director
SATUEK BIOMASS
Present
Co., Ltd
Year 2017 Director
UWC (Cambodia) Co., Ltd
Present
Year 2017 Director
Interglob Investment Co.,
Present
Ltd

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2019 – Vice Chairman
Ua Withya PCL.
Present
Executive Chairman
Chief Executive Officer
Year 2013 – Director
Present
Year 2015 – Executive
Present
Managing Director

Period

Experiences
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Appointed Date:
December 24, 2012

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
Directors Accreditation Program
(DAP) No.90/2011

 Master of Economic Program in
(Business Economic)
Thammasat University
 Bachelor of Business
Administration
(Finance and Banking)
Ramkhamhaeng University

54

5. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
Position:
 Director
 Independent Director
 Audit Committee
 Remuneration
Committee
 Risk Management
Committee

 Doctor of Business Administration
(DBA) of Asian Institute of
Technology (AIT)
 Master of Business Administration
University of Florida, United
Stated
 Master of Art (Business Law)
Chulalongkorn University

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.26/2004
 Directors Certification Program
(DCP) No.185/2014

55

Educational Qualification

Appointed Date:
August 14, 2015

4. Dr. Visit
Ongpipattanakul
Position:
 Director
 Independent Director
 Chairman of Audit
Committee
 Chairman of
Remuneration
Committee

Name-Surname/ Position

Age
(Year)

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Director
Managing Director

Trinity Securities Co., Ltd

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2012Senior Manager SC-Asset Corporation
Present
Finance
PCL.
Holds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company –None-

Year 2010 –
Present

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2011 – Director
Trinity Watthana PCL.
Present
Holds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 2 places
Year 2019 – Chairman
Star Money Co., Ltd
Present
Independent Director

Period

Experiences
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Appointed Date:
August 8, 2014

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.112/2014

 Master Degree of Public
Administration
(Public and Private Management
Program)
National Institute of Development
Administration (NIDA)
 Bachelor of Engineering
(Computer Engineering)
Kasetsart University

47

7. Mr. Chatre
Sriutharawong
Position:
 Director
 Independent Director
 Risk Management
Committee

 Master of Economic Law
(Faculty of Law)
Chulalongkorn University
 Bachelor of Political Science
(Public Administration)
Ramkhamhaeng University

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.79/2009

49

Educational Qualification

Appointed Date:
August 26, 2008

6. Mr. Jakkathan Yothanan
Position:
 Director
 Independent Director
 Audit Committee
 Remuneration
Committee

Name-Surname/ Position

Age
(Year)

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in registered company –NoneHolds position in related company –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2012 – Managing Director
Ruk Thai Intertrade
Present
Co., Ltd
Year 2017 Consultant in term of
TECH NC Co., Ltd
Present
Business Development

Holds position in registered company –NoneHolds position in related company –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2007 – Managing Director
Puphar Inter Law Co.,
Present
Ltd

Period

Experiences
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Appointed Date:
March 1, 2010

8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Position:
 Director
 Executive Director
 Authorized Director

Name-Surname/ Position

51

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.82/2010

 Master Degree (Accounting)
Thammasat University
 Bachelor Degree (Accounting)
Ramkhamhaeng University

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Year 2014 Present

Deputy to Managing
Ua Withya PCL.
Director
Nomination and
Remuneration
Committee
Holds position in related companies in totaling of 9 places
Year 2010 – Director
Enesol Co., Ltd
Present
Year 2012 – Director
Evergreen Biomass Co.,
Present
Ltd
Year 2013 – Director
WJC Enterprise Co., Ltd
Present
Year 2015–
Director
Paradise Green Energy
Present
Co., Ltd
Year 2015–
Director
UWC KOMEN BIOMASS
Present
Co., Ltd
Year 2015–
Director
ULTRA ASIA Co., Ltd
Present
Year 2016–
Director
UWC AMPHAN BIOMASS
Present
Co., Ltd
Year 2016–
Director
SATUEK BIOMASS
Present
Co., Ltd

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2010 – Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Executive

Period

Experiences
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 Accounting Supervisor
Appointed Date:
January 1 , 2008

 Chief Financial Officer
Appointed Date:
January 1 , 2017

Appointed Date:
June 14, 2014

9. Miss Usara Pattatung
Position:
 Director
 Executive
 Authorized Director
 Director
(Accounting and Finance)

Name-Surname/ Position

51

Age
(Year)

Continuous accounting
knowledge development
 Basic of TFRS 9 (6 HOURS)
 TFRS 16 Lease Agreement and
Deferred Tax (6 HOURS)

(DAP) No.111/2014

 Directors Accreditation Program

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):

 Bachelor of Business
Administration
(Account and Finance)
University of Thai Chamber of
Commerce

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 1 place
Year 2019 – Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Year 2017 – Executive
Present
Holds position in related company in totaling of 1 place
Year 2019 – Director
Pipe Line Engineering
Present
Co., Ltd
Holds position in non-registered company –None-

Period

Experiences
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Appointed Date:
June 16, 2008

Appointed Date:
February 23, 2018
11. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
Position:
Director
(Internal Audit)
11. Mr.
Khomwuthi
 Pornnaradol
Secretary of Audit
Position:
Committee
 Director (Internal Audit)
Appointed
Date:
 Secretary
of Audit
June 16,
2008
Committee

Name-Surname/ Position
10. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
Position:
Director
10. Miss
Laphassarin
Kraiwongwanitrung
 Executive
Position:
 Authorized Director
 Director
Senior Manager
(Development &
 Executive
Investment)Director
 Authorized
 Senior Manager
(Development &
Appointed
Date:
Investment)
February 23, 2018

Name-Surname/ Position

Educational Qualification

 Bachelor Degree (BA)
 Master
of Business
Administrator
Rajamangala
University
of

35

51

51

 Master of Business Administrator

Age
35
(Year)

internal control system to
Training:
maximize technique for
businesstechnique of using
 Ultimate
control
 internal
Monitoring
and system
Internal to
Control
maximize
System technique for
 business
Issue summary accountant
 Monitoring
mistakes and Internal Control
System
 Issue summary accountant
mistakes

 Ultimate technique of using

(DAP)
No.150/2018
Administration
(Accounting)
Ramkhamhaeng University
 Bachelor Degree in Business
Administration (Accounting)
Ramkhamhaeng University
Training:

 Directors
Accreditation
Program
Bachelor
Degree in Business

 Directors Accreditation Program
Training
roles of Directors from
(DAP) No.150/2018
Thai Institute of Director (IOD):

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):

Ramkhamhaeng
University
Technology Krungthep
 Bachelor Degree (BA)
Rajamangala University of
Technology Krungthep

Ramkhamhaeng University

Educational Qualification

Age
(Year)

-None-

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
Proportion
of holding
-Nonecompany’s
shares

-None-

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Family
relationship
-Noneamong
Executives

Holds position in non-registered company –None-

Position
Company
Experiences
Holds position in listed companies -NonePeriod
Company
Year
2019 – DirectorPosition
Present
Executive
Rayong Wire Industries
Holds positionRemuneration
in listed companies -NonePCL.
Committee
Year 2019 – Director
Year
2019–
Ua Withya
PCL.
Present
Executive
Rayong
Wire
Industries
Present
Remuneration
PCL.
Holds positionCommittee
in related companies in totaling of 2 places
2015 – Executive
Director
PipeWithya
Line Engineering
Year 2019–
Ua
PCL.
Present
Co., Ltd
Present
Year 2018
– Director
Enesol Co.,
Holds
position
in related companies in totaling
of 2 Ltd
places
Present
Year 2015 – Director
Pipe Line Engineering
Holds
position in non-registered company
–NonePresent
Co.,
Ltd
Laphassarin
Business &
Year 2018 – Director
Enesol
Co., Ltd
Present
Law Co., Ltd
Present
Holds position in non-registered company –NoneHolds2018
position
in listed companies -NoneYear
– Director
Laphassarin Business &
Year 2008 Secretary of
Capital
Engineering
Present
Law
Co.,
Ltd
Present
Audit Committee
Network PCL.
And Subsidiaries
Holds position in listed companies -NoneHolds2008
position
in relatedofcompany –NoneYear
Secretary
Capital Engineering
Present
Committee company
Network
PCL.
Holds positionAudit
in non-registered
–NoneAnd Subsidiaries
Holds position in related company –None-

Period

Experiences
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Remarks:

49

50

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Company Secretary Program
(CSP) No.7/2004

 Bachelor Degree in Accounting
Bangkok University

 Master Degree in Business
Administration Strayer College
Virginia U.S.A.
 Bachelor Degree in Business
Administration Strayer College
Virginia U.S.A.

Educational Qualification

-None-

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Holds position in non-registered company –None-

Holds position in listed companies
Capital Engineering
Year 2013 – Senior Manager
(Compliance and
Network PCL.
Present
Investor Relation)
Holds position in related company 1 company
Evergreen Biomass
Year 2015 – Director
Co., Ltd
Present

Holds position in listed companies
Year 2012 – Senior Manager
Capital Engineering
Present
(Credit Control)
Network PCL.
Holds position in related company –NoneHolds position in non-registered company –None-

Period

Experiences

1. Board of Directors No .1-10, Executives No. 9-13, Chief Financial Officer (CFO) and overseeing bookkeeping No.9 and Corporate Secretary No.13
2. Authorized Director No. 1, 3, 8-10
3. Proportion of holding shares not includes children because children not holding shares
4. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people -No legal dispute5. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people -No history of criminal offense against property by fraud- in the past 5 years6. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people -No references materials that cause conflict of interest with company in the past 5 years-

 Corporate Secretary
Appointed Date:
June 14, 2014

13. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn

Senior Manager
(Compliance and
Investor Relation)
Appointed Date:
November 1, 2013

Appointed Date:
October 24, 2012

12. Mr. Mongkonsorn
Ponglumjeakngam
Position:
 Senior Manager (Credit
Control)

Name-Surname/ Position

Age
(Year)

Corporate Governance
Board of Directors has play importance role on developing good corporate governance
systems by operate business with integrity, morality and responsible for shareholders and stakeholder
to benefit the society and develop or reduce negative impacts on the environment which is creating
sustainable value for company and its subsidiaries which affect subsidiaries to be complete with other
and good result in operating by aware of long term effects and able to adapt under change factors
By this, Board of Directors realized on importance of corporate governance development to
be consistence with Corporate Governance year 2017 (CG CODE) there are 8 principles of operation
which are;
Practice 1
Practice 2
Practice 3
Practice 4
Practice 5
Practice 6
Practice 7
Practice 8

Establish Clear Leader Ship Role and Responsibilities of Board
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
Strengthen Board Effectiveness
Ensure Effective CEO and People Management
Nurture innovation and Responsibility Business
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
Ensure Disclosure and Financial Integrity
Ensure Engagement and Communication with Shareholders

Board of Directors has promulgate on Code of Conduct, employees and Anti-Corruption
Policies by adhering to business practice in accordance with sufficiency philosophy to be a pattern of
good practice of Directors, Executives and employees of company and its subsidiaries to assure that
operation is correct
Practice 1
Establish Clear Leader Ship Role and Responsibilities of Board
The Board should demonstrate a thorough understanding of its leadership role assume its
responsibilities in overseeing the company and strengthen good governance as leader in organization
with clear goad on operation of company and its subsidiaries not only to growth in business but also
build a sustainable in business and drive society as well which has regulations of company for
management and business operation in accordance to company’s regulations and objectives. In order
to structure authority and clearly responsibility under management policies with openness transparent
and verifiable in good practices as follow:
1.
Practices in accordance to laws, regulation and objective of company as well as
resolution of Annual General Meeting of Shareholders with honesty and for benefit of
company
2.
Keep track on business operation of company and devote time to attend the board
meeting in order to give opinions and consider various businesses on a regular basis
3.
Report of securities acquisition and changes in securities holding of the company,
spouse and children who have not yet become sui juris to Securities and Exchange
Commission and Stock Exchange of Thailand
4.
When directors have an interest either directly or indirectly in any agreement or
businesses that company has made during fiscal year must inform the company
5.
In case, directors need to purchase asset of company, sell assets to company or do
business with company as perform on behalf of oneself or on behalf of others must
be approve by Board of Directors. By this, should not violate regulations of Securities
and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand and any related laws
6.
In offering company’s securities; directors should monitor and ensure that the
financial status information is shown together with business operation as well
7.
Hand in documentation to registrar, Department of Business Development, Ministry of
Commerce; directors should monitor and ensure that financial status is shown and

Capital Engineering Network PCL.

369

business operation with actual results and do not conceal information that the public
should know
In addition, Board of Director meeting each year apart from assigning mission and also
formulates strategies in operating in accordance with mission each year for management to proceed
in accordance to required policies including preparation of Article of Association which specified
duties and responsibilities for Board of Directors and Sub-Committee. This Article of Association
stipulates that the Board of Directors shall manage operations of the company in accordance with
laws, regulations and resolutions of shareholders' meeting as well as process of approve any
importance operation in accordance with laws including establish regulation of company and its
subsidiaries.
Board of Directors has realized importance of promoting ethical values in order to become a
corporate culture so has prepared Code of Conduct (in written) and gives to Directors, Executives and
employees to understand and aware on standard of ethical that company uses in its business
operation and wishes everyone to use in organization as a framework to practice strictly as to show
responsibility to work, shareholders, colleague, stakeholder and society. Moreover, avoid any
behavior that may risk ethics and may also cause violation of the law as well. Incidentally, Code of
Conduct applies for Directors, Executives and every employee.
Year 2019, Directors, Executives and every employee need to practices in accordance to
code of conduct strictly and no action is taken on the subject on Code of Conduct
Practice 2
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
Board of Directors should define objective and goals by focusing on investment and build
sustainable value of those investments in Construction Engineering Business, High Voltage
Transmission Tower Business group and Energy Business which includes any related potential to
growth business to create value and sustainable growth to group of company for best benefit of every
stakeholders which is ultimate goad for company. In addition, to seek opportunities in investment
under good corporate governance and beware of every group of stakeholder as regardless of
considering highest return and passing those return to shareholders.
Board of Directors jointly to formulate strategies and yearly plan of company and its
subsidiaries to be consistence with vision and mission in determining each year; Board of Directors
will consider in various subjects by considering various risk factors such as Financial, Strategic and
Business Operation as well as taking sociality, environmental and stakeholders in every group into
consideration.
Board of Directors realized importance on social responsibilities and environmental together
with doing company’s business operation by participating in improvement of the quality of life of
communities around the factory, respect for human rights principles and fair use of labor to build
sustainable communities and factories
In addition, Board of Directors have set guideline for business operation of company and its
subsidiaries to lead to growth goal by focusing on balance of returns for quantity and quality by
encourage every employees of company and its subsidiaries must be combined together by take
stakeholders into consideration to be responsible for sociality and environmental to enable operations
in all sectors to achieve their goals
The company has good corporate governance and gives right to employees and stakeholders
in every group within inside and outside individuals and groups, organization such as employees,
investors, customers, partners, community, social, environment, government agencies, compliance
which can communicate or give clues on corruption directly or indirectly, offense on law or code of
conduct or company’s policies or right violation including any behavior that may be a problem causing
damage to company or unfair treatment. Moreover any suggestion related to business operation there
are way to report clues as follows:
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1.
2.

3.

4.

Through company’s website www.cenplc.com
Through E-Mail / Telephone
 Executive Chairman
TEL: (02) 049-1041
E-mail: wutichai@cenplc.com
 Corporate Secretary
TEL: (02) 049-1041 ext. 1021
E-mail: kenika@cenplc.com
By Post Mail
 Mr. Wutichai
Leenabanchong “Chairman and Chief Executive Officer” or
 Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn “Corporate Secretary”
Capital Engineering Network Public Company Limited
th
1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa and Bangkok 10120
Fax
: (02) 049-1045

The clues, complaints and suggestions will be considered and implemented as appropriate on
a case-by-case
Board of Directors assigned to Executive Chairman and/or Corporate Secretary is the person
considering the notification of clues and complaints and any suggestion of stakeholders to Executives
and/or Audit Committee and/or Risk Management Committee to investigate and report respectively
thus whistleblowers and complaints will be kept as the company's confidential information.
Year 2019, company and its subsidiaries there are no cases of giving or receiving a bribe for
any business benefit
Practice 3
Strengthen Board Effectiveness
Board of Directors realized that they have a role in corporate governance for highest benefit
of company which needs to understand roles and responsibilities by clearly dividing roles between
board of directors and management to ensure that company has a system that assures that its
transactions or activities are carried out in a lawful and ethical manner
By this, in order to perform duties of Board of Director efficiency and effectiveness then board
together formulate and reviews structure of Boards, consideration on remuneration of directors in
order to propose to shareholders meeting thus supervision of subsidiaries' policies, operations and
other businesses in which the company invests With guidelines for performing as follows
1.

Structure of Board of Directors
Board of Director is knowledgeable, abilities and experiences in various fields such as
engineering, law, economic, business administration, account and finance thus all directors have
passed training from Thai Institute of Directors Association: IOD Such individuals play an important
role in determining company's policy with high-level executives on business planning in short term
and long term through financing policies, risk management and organization overview
In year 2019, Board of Directors consists of 5 Committees as follows:
1. Board of Directors
2. Audit Committee
3. Remuneration Committee
4. Risk Management Committee
5. Executive Committee
The company has determine and separate power of each committee – importance issue
need to passed approval of each committee (with specific duties) then propose Board of Director to
take into consideration or acknowledge and to counterbalance and review for transparency and
fairness to all related parties
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After every shareholders meeting; Board of Directors will arrange a meeting to appoint a subcommittee for year 2019 Board of Directors meeting No.3-2019 held on May 14, 2019 resolve to
appoint entire sub-committee in totaling of 4 committees and clearly delegated authority
Company’s regulation has set not less than 5 Directors (Board of Directors) but not more than
15 Directors thus not less than half of total number of directors must reside in the Kingdom as at
December 31, 2019 Board of Directors in totaling of 10 people
Amount

%

Male

Female

Total

Director as Executive

3

2

5

50.00

Director as Non-Executive

1

-

1

10.00

Independent Director

4

-

4

40.00

8

2

10

100.00

Total

Board of Directors consists of 4 Independent Director of 40.00% of whole Board which is
higher than standard of 1 in 3 or 33.33% follows regulation of Capital Market Commission thus
Independent Director has responsible for review process of management, propose and comments to
support any beneficial to shareholders and avoid any unfair treatment as affect beneficial to
shareholders and all stakeholders; set and disclose policies in term of related transaction to make
sure that shareholders have highest return
2.

Appointment and term of office of the directors
- Criteria of Election and appointment of Board of Directors
Board of Directors has qualification, experiences as needs and no prohibits characteristics
follows PUBLIC COMPANY LIMITED ACT B.E.2535 and Securities and Exchange ACT B.E 2535
and other related laws thus Directors must have sufficient time to devote their knowledge and ability
to perform duties for the company. The company has rules on person who will be elected as
company’s director in accordance to Article of Association can be summarized as follow:
1.
Director who appointed and relieve from Shareholders meeting as period of holding
position in accordance to company’s regulation when expiration of term then may
re-elected unless position is vacant not by rotation then Board of Director will appoint
appropriate person in replacement of vacant position
2.
The nomination of persons to be elected at the shareholders' meeting in replacement
of director who retire by rotation due to currently the company has nomination
committee officially but in this nomination; Board of Directors are together for
considering qualifications, experiences, specialize in vary kind of fields, vision and
virtue, unblemished work history the propose to shareholder meeting for approval
3.
In every Annual General Meeting of Shareholders there should be director relieve 1 in
3 if total number of directors cannot divided into 3 parts then give out by number
nearest to third part
4.
Election of Director by voting right separately – shareholders cannot split their vote
5.
The person who have highest votes respectively will being elected as a director equal
to the number of directors to be elected at that time ; any director who retied by
rotation can be re-elected
6.
Shareholders voting – one share = one vote
Year 2019, election of directors in replacement of rotation in 2018 Annual General Meeting of
Shareholders held on April 30, 2019 in totaling of 4 names as follows:
1.
Mr. Wutichai
Leenabanchong
2.
Mr. Theerachai
Leenabanchong
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3.
4.

Mr. Yanyong
Associate Professor Pusit

Wattanawongpitak
Lertwattanaruk, PHD

By this, Associate Professor Pusit Lertwattanaruk, PHD as retired by rotation has informed as
will not request to be elected as a director again
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders has resolved on approval to re-select of
directors in totaling of 3 directors
1.

2.

3.

4.

Term of position for Director
Board of Directors are appointed from Annual General Meeting of Shareholders in
accordance to company regulations as term of position equal to 3 years consistent to
PUBLIC COMPANY ACT and when expiration of term then may re-elect. Moreover,
Board of Directors to recruit and scrutinize right person to ensure that the person who
will be a director of the company has knowledge and experience
The company has set age of directors and/or highest term to hold the position
continuously by believing that the age or duration of office is not an obstacle If
compared with knowledge, ability and each valuable experiences each person have.
Moreover, those people might bring beneficial to company as trusted from Board of
Directors and shareholders The company has disclosed date of holding position of
Directors and Independent Directors in Form 56-1 in title of 8.1 Board of Directors.
The company has set term of holding position for Audit Committee as well due to
shareholder meeting has resolved to approve appointment of directors and audit
committee
Board of Directors has information to compose consideration on recruitment of
Independent Director who retired by rotation thus number of years of holding
positions for consideration both in the invitation to the meeting and the annual report

In year 2019 there are 4 Independent Directors as follows
Name of Independent Directors

Appointed Year

Amount of Year
holds position

1. Associate Professor Pusit Lertwattanaruk, PHD

August 26, 2008

10 Year

December 24, 2012

6 Year

3.Mr.Yanyong

Wattanawongpitak

4. Mr. Chatre

Sriutharawong

August 13, 2014

4 Year

Ongpipattanakul

August 14, 2015

3 Year

5. Dr. Visit
-

Nomination Committee
Details shown in title of Recruitment and appointment of directors and top management

-

Qualification of Directors
Details shown in title of Recruitment and appointment of directors and top management

-

Criteria for selection of independent directors and nomination process
Board of Directors will design for selection of independent directors which is currently
company has no nomination committee therefore selection process will be in accordance to rules and
qualification from The Stock Exchange of Thailand and Market Supervisory Board then propose to
Board of Director and shareholders meeting
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3.

Number of company which director holds position
The company requires that each director hold a position of not more than 5 in listed
companies so that every director has the intention and determination to perform the duties of the
director trusted by Directors and Shareholders
Board of Directors has policies on formulate guideline for director or executive chairman in a
group that has knowledge, ability and expertise in that business also serve as a director
subsidiary company

For holding position of director in registered company more than 5 companies
Year 2019, no director holding position of director in registered company more than 5
companies

For Independent Director who holds the position of director in registered company not
more than 3 companies
Year 2019, no independent director holding position of director in registered company
more than 3 companies

For executive who holds the position of director in registered company not
more than 2 companies
Year 2019, Mr. Wutichai Leenabanchong is holding position of director in registered
company which is our subsidiaries in totaling of 3 companies
The company has disclosed information on names and details of each company’s director in
Form 56-1 and Annual Report thus company has confident that it will not cause a conflict of interest
and does not affect performance of duties of directors throughout the years, the Board of Directors
has shown that the Board of Directors is able to devote time to work efficiently. In which the company
received advice, recommendations and suggestions that are useful to the company's business
continuously and consistently.
By this, the company has policies and practices of holding position of Directors and
Executives. The company will consider of sending Directors or Executives or Management with
knowledge, abilities and skills and specialize in such fields to holds Directors position in subsidiaries
by proportion of investment thus to supervise its subsidiaries for comply with company’s policies for
highest benefit of company. For example, keep up the bookkeeping to preparation of consolidated
financial statements of company which based on accounting period. By this, same accounting periods
and critical accounting policies with company, disclosed importance information follows regulation of
The Securities and Exchange ACT as announces from Capital Market Commission and The Stock
Exchange of Thailand in the same manner as rules of company practices. For example, Related
Transaction and acquisition of assets to ensure that appropriate internal control and effectiveness
which cover policies of corporate governance
4.

Sub-Committee
There are 4 sub-committees as consists of:
Amount

Independent
Directors

Directors as
Non-Executive

Directors as
Executives

1. Audit Committee

3

3

-

-

2. Remuneration Committee

3

3

-

-

3. Risk Management Committee

3

2

1

-

4. Executive Committee

5

-

-

5

Sub-Committees

Remark: - Term of position for Audit committee equals to 3 years
- Term of position for Remuneration committee, Risk Management Committee and Executive
Directors equals to 1 year
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All members in sub-committee appointed from Board of Director to practice in specific subject
and propose to Board of Directors for acknowledgement thus Board of Directors may appoint
subcommittee as appropriate to changes of situation (all members in subcommittee are independent
director), qualification, understand roles; holding position of directors and subcommittee position by
perform duties responsibly, honestly, morality, carefully and independently; It is believed that all
directors understand and act strictly, and the structure of the various committees is acceptable to
shareholders.
Apart from this, company has reviews process of Board of Directors and Sub-Committee
yearly
By this, Directors and Top Management of company has not hold position as employee or
shareholders of External Audit Company during the past 2 year
Apart from this, year 2019 Board of Directors allows director or non-executives can be
discuss among themselves as appropriate by no management attendees and propose to Board of
Directors for acknowledgement,
The company has Charter authority has prepared a series of last update of the Board of
Directors, Audit Committee, Remuneration Committee and authority of Chief Executive Officer by
passed approval of Board Committees and approved from Board of Directors meeting No.1-2019 held
on February 27, 2019 (details shown in Form 56-1 No.9.2 Subcommittee) Including the authority to
organize and conduct of the Board of Directors, Executive Committee and Chief Executive Officer
(amended) to be consistence with business operation as approved by Board of Directors meeting
No.1-2016 held on February 26, 2016.
 Audit Committee
The Audit Committee consists of three board members who are qualified as independent in
accordance with The Stock Exchange of Thailand announcement and the Company’s definition. All
members are knowledgeable and have understanding and experience in accounting, finance and
management. The Audit Committee authorities, duties and works are in accordance with the Audit
Committee charter. The Audit Committee is an independent entity to support the board of directors in
successfully eliminating conflicts of interest, verifying financial information presented to shareholders
and related parties, auditing the specified internal control system, and communicating with the
Company’s auditor thus each member has a role in selection process and lay off company’s auditor
and duration of this position equals to three years
 Remuneration committee
Presently, the remuneration committee consists of 3 directors which are all independent and
not executive director to considering on remuneration of every committees and senior management
by comparing on same industrials, experiences, roles and responsibilities including consideration on
business expansion and lifetime of position equals to 1 year which will assign by each Annual meeting
(Board of Directors) after Annual General Meeting of Shareholders held.
 Risk Management Committee
Board of Risk Management consists of 3 Director who are independently and as director but
not executive who responsible to ensure that the Company has appropriate and effective risk
management (term of positon equal to 1 year) which has been approval from Boards meeting every
year after Shareholders meeting.
 Nomination Committee
Presently, the Company has not officially established nomination committee. However, the
Board of Directors nominates members by considering qualifications, experiences, expertise, vision,
ethic, and unblemished working experiences with ability to express opinions independently.
Moreover, the past performance as a director is also taken into consideration. The board members
consider the aforementioned aspects and approve the nomination before propose to shareholders.
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Except that the director position is vacant before the end of service term, the Board of Directors is
authorized to appoint an appropriate person as specified in the Company’s regulations.
 Executive Committee
The executive committee consists of 5 directors who are knowledgeable and have various
experiences and understanding of responsibilities and the Company’s business.
The executive management committee is responsible for the Company’s business operation
in committee format. The investing management committee members are appointed and approved by
the Board of Directors in accordance with the Company’s regulations. The duration of this position
equals to one year which will be assigned by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual
General Shareholders’ Meeting held.
5.

Board of Directors meeting
1.
Board of Directors have set meeting once every quarter The meeting schedule for
directors has been prepared in advance for each year, with clear agendas, which the company
secretary will send in the meeting every December.
2.
Send the documents related to the meeting 7 days in advance in order to provide
board members adequate time to study documents before meeting, each meeting will take
approximately 2 hours and in meetings there are openly and freely for feedback.
3.
Other consideration, Chairman (as represented as) Chairman of the meeting shall
have an opportunity to express their opinions freely, Voting shall be by majority vote by each director
has one vote and any stakeholders as Director has to abstain or no comment or no attend on those
agenda if there are equal vote then chairman entitled to one vote as casting vote.
Year 2019, voting for each agenda need to have 2 in 3 directors of total director
4. Board of Directors has pay attention on management issues relating to conflicts of interest
of all parties to carefully and fairly by fully disclose of information in case there is stakeholder as
Directors then he/she has no right to comments of those agendas.
5. Board of Director Meeting; If there are any suspect or need more information from related
person then Chief Executive Officer will request executives to clarified and in case directors need
some information then could contact corporate secretary
6. Board of Directors has given chance to director (not executive) can have a meeting as
among themselves as appropriate and acknowledge Board of Directors
7. Board of Directors has set 6 times for Board of Directors meeting which pursuant to
Directors, the Company will advance. In case there is urgent cases then could call the meeting as
appropriate
End of the meeting, corporate secretary is responsible for recording and storing minutes of
meetings and approved by chairman and corporate secretary. By this, Directors may comments;
amend in the minute of meeting for the corrections.
Minute of Board meeting and sub-committee will storage in folder at the head office as
convenience for Directors and related person to be referred
Year 2019, the meetings are as follows:
Total number of meeting for Board of Directors equal to 6 times as number of time
held meeting are reasonable and sufficient for the duties of the Board of Directors as
the nature of the business and every directors who attend the meeting shall attend
more than 80% of meeting
Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting with company’s auditor
quarterly together with inviting representatives from executives to attend the meeting.
Year 2019, total number of meeting for Audit Committee equals to 5 times
Audit Committee has a meeting with executive independently; decision and
Suggestion arise from the meeting will acknowledge Board of Directors
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-

The company has policies for non-executive to called meeting and there is no
meeting in year 2019

6.

Remuneration of Directors and Executives
Remuneration committee will consider appropriate amount of compensation from
experiences, duties, scope, roles, participating and responsibilities of each director as comparing with
similar industries and taking business growth into consideration and proposed to shareholders
meeting for approval every year.
By this, 2019 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 30, 2019 has
approved remuneration fees not exceeding 3.5 Million Baht as increased when compared to 2018 by
paying each time at the same rate. Board of Directors has assigned to remuneration committee to
determine remuneration of Directors and subcommittee thus proposed to Board of Directors for
consideration and proposed to shareholding meeting every year.
Remuneration Committee has set the structure/ element of proper compensation to
responsibilities and benefits of each committee
Remuneration of Chief Executive Officer (CEO) as senior executive of company, we have no
policies to receive other fees except remuneration in term of director or employee, no share given,
debenture or other securities to executives. The company has disclose details on remuneration fees
individually in Form 56-1 No.8.4 Remuneration for Directors and Executives
Remuneration of executives is in accordance to rules and policies which will considers
performance based on the roles, duties and responsibilities of each person
In year 2019, there is 1 times of remuneration committee meeting by set remuneration for
Directors in year 2019 and proposed compensation to get approval from Board of Directors and
Shareholders meeting respectively. The company has disclosed compensation of each person in
Form 56-1 No.8.4 Remuneration for Directors and Executives
7.

Leadership and Vision
Board of Directors has set visions, missions and policies including company corporate
supervisor to be consistence to set objectives and targets for highest benefits as well as increase
economic value for company and shareholders by considering the interest of all stakeholders thus
there is freedom in expressing opinions and decision not to seek benefits for themselves or to any
person; do not take any actions that are in conflict or is a competition with interests of the company or
subsidiaries
Boards has target indicators (KPI) on financial and any plans starting from beginning of year
by follows business operation as monthly and quarterly to get status of the operation if the target is
under Analysis to set the guidelines in order to find the solutions and change operational strategies to
suit changing situations
Board of Directors give importance to financial report that must truly reflect the operating
results, assessment and standardize in administration and manage risk to be at appropriate level with
efficiency and effectiveness under the principle of power balancing which could be check. Board of
Directors is committed to development so that business of company is progressing steadily and able
to create appropriate return for shareholders
Moreover, Internal Audit Committees are responsible for Internal Audit directly which includes
make sure that internal control system are enough and appropriate risk management to keep
company beneficial by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. Moreover, require Directors and
Executives report to company on their stakeholders or any person who related to equity as related to
management of company or subsidiaries follows regulations, conditions and methods which
announced from Capital Market Commission.
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Board of Directors has aware of importance on business operation by set vision and mission
of company in order for Directors, Executives and employees intend to operate in the same direction
also has policies to reviews annually.
In year 2019, company has set vision in accordance to business policy as responsible for
social and environment
8.

Roles and Responsibilities of the Board
The Board of Directors has appointed from shareholders to represent of shareholders which
has importance roles on setting management policies by join with executives to set policies, operating
goals, operating plans and annual budget by executives and employees should go on to the same
directions. By this, including supervision and monitoring of operation in accordance with business
plans and budget set by effectively and efficiently.
The company has determine and separate authorization of Board of Directors and
management in various level clearly by considering on importance matters through comments from
Board of Directors and subcommittee in order to balance and review transparently as well as moral to
every related department. The company has disclosed duties and responsibilities of Directors (details
shown in Form 56-1 No.8 Directors)
In year 2019, Boards has officiate on supervision of business operation in accordance to law
and regulations therefore there are not any irregularities.
Corporate Secretary
Follows Securities and Exchange ACT (No.4) BE.2551 has assigned to Board of Directors to
appointed Corporate Secretary whom will be responsible for coordinate legal issues on behalf of
company or Board of Directors. Corporate Secretary also has an important role in coordinate
effectively in both internal and external. Board of Directors has appointed
Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as corporate secretary as follows resolution from Board
of Directors meeting No.4-2014 held on June 14, 2014 as passed Company Secretary Program
(CSP) #7/2004 which is the course related to duties of corporate secretary from Thai Institute of
Director (IOD) and holds position of (Senior Manager of compliance and investor relation section)
Compliance and Investor Relation
The company has focused on organizations and its shareholders to its established
compliance and investor relation department in order to coordinate with corporate secretary, secretary
of internal audit and shareholders for achieve goals effectively. By this, assigned to Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn (Senior Manager of compliance and investor relation section) which has
knowledge on accounting and passed training on company secretary program from Thai Institute of
Directors No.7th in order to support efficient in operation and understanding in term of good corporate
governance to Directors Executives and employees includes organization images.
9.

Consolidation or separation of positions
The company has policies on separate of positions on responsibilities of Chairman and Chief
Executive Officers which has knowledge, abilities, experiences and qualified and must not be the
same person in order to balance the power By separating supervision and management duties from
each other
Chairman and Acting Chief Executive Officer is the same person but there are independent
from each other. The policy setting is clearly separated which the Company’s regulations clearly
define and divide authorities of the Board of directors and different level management. An important
issue has to be considered by each committee in order to establish balance and verification for
transparent and good governance.
The chairman of the Board of Directors and controller in this meeting had concluded
independently by board members could give out their opinions or any proposal and support business
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management by authorized to Chairman, Chief Executive Officer to handles which will not interfere
business management.
Although the chairman of the Board of Directors is not an independent director but performs
his duties independently and allows all directors to independently express their opinions. Hence, the
Company believes that the chairman of the Board of Directors always places importance on and
understands good corporate governance principles as well as encourages the implementation.
In year 2019, The Company has 5 Executive Directors by Chief Executive Officer is a leader
for management, planning, operating which follows the policies as set by Board of Director. In
addition, Executives has join with Board of Directors in determine of policies and business goals.
10.

Development of Directors and Executives
Board of Directors has giving importance to development of directors by encourage directors
to attend the seminar or any course that useful in performing duties by focusing on the benefits of
education, training that will develop directors in order to gain knowledge that is up to date in the
competitive business situation all times also have policies to develop potential of personnel who are
executives by providing training both inside and outside organization. In the past, company’s directors
have attend training program from Thai Institute of Director (IOD) as Securities and Exchange
Commission (SEC) requires directors of listed companies must past at least 1 training course such as
Director Accreditation Program (DAP) and Director Certification Program (DCP) apart from mentioned
courses directors are also give importance to enter into other courses provided by IOD such as Roles
of Compensation Committee Program (RCC), Company Secretary; by objective of to enhance
professional leadership, have knowledge and understanding truly, prototype on driving organization
for good corporate governance. However, every directors have past basic training course of directors;
Director Accreditation Program
Year 2019, Directors and Executives attended to seminar and training as follows

Director / Executive
Mr. Theerachai Leenabanchong

Miss Usara

Pattatung

Name of Seminar / Training / Joint Activities
- “Chief Transformation Officer” ; (CTO Course)
No.1/2019 held on June 26 – August 28, 2019
Arranged by Market for Alternative Investment (mai)
- Role of the Chairman Program (RCP) No.45/2019 held
on September 18 – 19, 2019
Arrange by Thai Institute of Director (IOD)
- “Qualification of Corporate Secretary and importance of
Contact Person” dated August 27, 2019
Arrange by The Stock Exchange of Thailand (SET)
- Form 56-1 and Annual Report to ONE REPORT” dated
October 7, 2019
Arrange by Securities and Exchange Commission
- Minor list of improvement as necessary in Financial
Statement
of Public Company Limited” dated November 18, 2019
Arrange by Ministry of Commerce
- “Basic of TFRS 9” dated December 21, 2019
Arrange by Federation of Accounting Professions
- “TFRS 16 Lease Agreement and Deferred Tax” dated
December 26, 2019
Arrange by Dharmniti Seminar and Training

Capital Engineering Network PCL.

379

Director / Executive
Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung

Mrs. Kenika

Ngamcharoensathaporn

Name of Seminar / Training / Joint Activities
- “Changes in financial reporting standards and income
accounting standards” dated September 27, 2019
Arrange by Dharmniti Seminar and Training
- “Changes in financial reporting standards in total of 3
importance issues TFRS 15, TFRS 16 and draft TFRS 9
dated October 25, 2019
Arrange by Dharmniti Seminar and Training
- “Qualification of Corporate Secretary and importance of
Contact Person” dated August 27, 2019
Arrange by The Stock Exchange of Thailand (SET)
- Form 56-1 and Annual Report to ONE REPORT” dated
October 7, 2019
Arrange by Securities and Exchange Commission

11.

Evaluation of The Board of Directors, Subcommittee and Chief Executive Officer
performances
Board of Director not yet evaluate results of Boards practices thus each director has consider,
reviews work and various problems to improve and help Board to work more efficiently
Annual Evaluation of Audit Committee
Audit Committee has evaluated in term of practice for each committee as use as a framework
for auditing performance on duties of Audit Committee as in accordance to Corporate Governance
Policies and/or good practices to improve operation of audit committee in accordance with policy
guidelines and review problems and obstacles that occurred during the past year. By dividing the
assessment into 3 areas which are
1.
2.
3.

Structure and Qualification of Audit Committee
Audit Committee Meeting
Roles and Responsibilities of Audit Committee
Score Range

Meaning

More than 80 percent
More than 70 – 80 percent

Very Good

More than 60 – 70 percent

Good

less than or equal to 60 percent
Self-assessment of Audit Committee are as follows:
No.
Assessment Subjects
1.
Structure and Qualification
Of Audit Committee
2.
Audit Committee Meeting
3.
Roles and Responsibilities
of Audit Committee
Average images
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Below average

Percentage (%)
100.00

Grade
Very Good

100.00
100.00

Very Good
Very Good

100.00

Very Good

Annual evaluation of Chief Executive Officer
Remuneration Committee will evaluate performance of Chief Executive Officer by the
following manners
1. Leadership
2. Performance
3. Practice along with policies and strategy formulation
Practice 4
Ensure Effective CEO and People Management
Board of Directors has realized that personnel to hold position of executives (every level)
such as Chief Executive Officer, Managing Director of subsidiaries and Deputy to Managing Director
which an important management position and is part of company’s goals therefore Board of Directors
roles is to overseeing that recruitment of such persons must be appropriate and transparent by
considering on knowledges, abilities, skills and experiences to set up structure of compensation with
appropriate and supervision to manage and develop personnel in accordance with direction and
strategy of company
1.

A succession plan of top management
Board of Directors realize a succession at executive level especially leadership of
organization such as Chief Executive Officer, Managing Director of subsidiaries with objective on
making confidence for investor, organization through employees that the company's operations will be
carried on in a timely manner
1. Define the explanation of word “Top Management” which relevant to organization’s goals
and strategy including specific qualification, knowledge and required skills
2. Selection of second level from top management with vision, knowledge and ability
3. Analyze qualification individually in order to find strength and other thing need to be
improved
Board of Directors has meeting with executives, top management, secondary top
management (succession plan) together with executive chairman by monthly - Meeting of the
performance of the company and subsidiaries as part of supporting the succession plan
By this, executives has continuous monitor and evaluate on performance of individual who will
be promoted to hold the positon of executives thus to be consider and propose to Board of Director
meeting for approval
2.

A succession plan of supervisor of each department
1.
Provide development on secondary executives in term of vision, knowledge and ability to
support chief executive and commandant respectively.
2. Provide training in term of enhance academic knowledge and learn in real work Situation
3. Provide secondary executives to be corporate and work with Chief Executive
4. Set secondary executives which can descendant and set properly on positions
5. Prepare personnel with unique capabilities and gain more comprehensive management
6. Middle executives to have chance in management in lines.
7. Provide training of each line systematically
8. Provide training to Chief Executive, Middle executives to be responsible on their task
with honest to organization and overview of organization in order to become next level of
executives.
The company has schedule meeting every month by Executives, Top Management and
Secondary Top Management (succession plan) together with Executive Chairman which is operating
results of subsidiaries thus includes shareholders meeting to set organization objective. In addition,
create a sense of participation and build awareness in working process and as part of succession
plans.
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3.

Orientation for New Director
In case there are new directors; the company has set specified guidelines for preparing the
duties of the directors so that directors can take the position immediately with company secretary
acting as a coordinator in the following areas;
1.
With the company secretary acting as a coordinator in the following areas such as
Article of Association, objective and structure of company, Corporate Governance
Policy Guide, Anti-Corruption Policy and Code of Conduct
2.
Arrange meeting with Chairman, Board of Directors, Subcommittee and Management
of company to acknowledge information related business operation
By this, year 2019 no orientation for new director due to no appointment of director
Practice 5
Nurture innovation and Responsibility Business
The Board of Directors is aware that almost every process of operations must give
importance to society and the environment including aware of stakeholders in all groups by conduct
business with responsibility and fairness to all stakeholders. Moreover, establish clear policies and
raise awareness of company’s and its subsidiaries employees to be responsible for social,
environment and all stakeholders by establishing policies and practices in “Code of Conduct and
employees ethics” as well as distribute to directors, executives and all level of employees. Moreover,
uphold the guideline for treatment of all stakeholder to ensure that interested will be treat fairly thus
company has revealed in title of “Code of Conduct” under “Good Governance” on company’s website
www.cenplc.com
The company take care all stakeholders equally by following practices
1.

Shareholders
The company has respect basic right of shareholders as set by laws, regulations, code of
conduct and related rules as practices to every shareholders equally; distribute business in order to
build highest satisfaction for shareholders by focusing on long term growth, return as appropriate
continuously thus has transparent management system, account system that are reliable and
maintain property of company, control over related transaction, measure to prevent conflicts of
interest and use of information for personal benefit as also a mechanism that gives shareholders the
confidence to receive correct information
In year 2019, the company does not pay dividends for year 2018 business operation as net
profit of 312.57 Million Baht thus most of net profits are unrealized gain from securities value and
company need to reserve cash as working capital and invest more in various projects.
The company has accurate and complete results on business reporting regularly every
quarter and disclosure of transaction with connected parties through SETSMART of Stock Exchange
of Thailand and company’s website
By this, every company’s shareholders are invited to attend 2019 Annual General Meeting of
Shareholders and have right to vote in every importance agendas by receiving importance information
in various way such as documentation and electronic information
2.

Employees
Employees of company and subsidiaries are valuable resource and importance part
concerning drive through business toward success, business goals of organization therefore strive to
develop and enhance culture in order to support work as create all employees to be proud and
believe in organization, treat employees politely and respect on human right, take care of employees
equally without any discrimination. The company has a basic policy to promote employees unity, have
confidence and trust each other, respect human dignity as well as personal rights, employment,
hiring, appointment and transfer employees which will based on morality and uses of human
resources to maximize benefit of company
The company is committed to develop potential of its employees as well as providing equal
opportunity to create career advancement for all employees, development on skills, knowledge and
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capability of all employees to be ready to work and supporting business expansion in future which
includes create career stability and give opportunity to progress according to potential of each person.
Moreover, involvement of employees in determining direction of operations and development along
with policies related to compensation by providing fair compensation that is appropriate to knowledge,
responsibility and practical of each employee

Compensation and Welfare of employees
The company has reasonable compensation which according to knowledge, abilities, roles,
responsibilities, performances and provide welfare to enhance quality of life and well-being thus
subsidiaries has establishing a welfare committee to provide opportunities for employees to
participate in welfare administration as well as promote of various activities all time which gives
employees to communicate or give advice matter of work through specified channels
Compensation of Employee: The company provides fair compensation to every level of
employees in accordance to business operation each year and compared with same size and type of
business as in long term there is clearly measurement in performance and potential of employee
arrange to growth by in line which have reasonable welfare.
Employee Benefit: The company has provident fund in order to care on benefits of
employees and encourage long term saving in the future which includes as incentive to employees to
work in company for long time by employees as a member of provident fund will received subsidy at
the rate of 5 percent of their basic pay which members can accumulate funds into fund at the rate of
5-15% of wages as voluntary of member thus when members become de-active, they will receive a
contribution, including the average net benefit under the terms of the fund
The subsidiaries has promote and support employees for organization development by
election “Welfare Committee” (Term of this committee equal to 2 years) to present employees and be
intermediary as coordinate with subsidiaries in order to relieve employees of various problem apart
from welfare received which includes consult and listen to comments.
The company and its subsidiaries has provide benefits and safety to employee as standard
benefits (accordance to law) such as working date, holidays, annual leave, other holidays, Social
Security, Compensation Fund, Provident Fund. Mentioned benefits are continuously promote to
employee
1. Welfare to develop employee
- Provide to support in term of internal and external education
Provide seminar of knowledge related to work within and outside the company
Continuously
2. Welfare to help for cost of living and the family
- Provide hygienic canteen with reasonable price
- Provide form to employees (daily) and employees (monthly)
- Provide transportation to employees
- Provide expenses on travel costs, vehicle and fuel expense
- Provide help in term of rent (house)
- Provide lunch allowance
- Provide incentives of bonus, shift, experiences etc.
- Provide welfare on victim cases, in cases of death of parent and married couple of
employee includes allowance for death
3. Welfare to encourage employee savings and stability in the future
- Provide provident fund to save money in the future which members need to
accumulate as 5 percent of wages and subsidy at the same rate from company
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- Provide saving and credit cooperatives
- Provide gratuities to employees or commutation for maintain benefits from retirement
4. Provide health care
- Provide medical room by having registered nurse including medical supplies and
medicine
- Provide annual health checkup and health check by risk factor
5. Welfare for sport and recreation
- Provide athletic to strengthen health, build harmony and build good relationship within
employees
Employee Development Policy: The company and its subsidiaries has policy for employee
development in order to competitive advantage of organization in term of market, professional
development, management and quality of life thus provide training for development for employee at
least 6 hours/person/year which is not less than 50% of total employees as end of year
Training

Amount of Employee

Rational of Training

Training for 6 hours

111

77.62%

Training less than 6 hours

32

22.38%

Total employee as end of 2019

143

100.00%

Name of Training Program
Method for measuring acidity-base of accurate measurement results
Seminar on Network for increasing labor productivity, Rayong
Preserving hearing : surveillance and prevention of osteoarthritis No.1
Preserving hearing : surveillance and prevention of osteoarthritis No.2
Driving a forklift safety and correctly
Documentation QP/QM/FM/WI ISO: 2015
Submission of electronic financial statement (DBD e-filling) for Public Company Limited
System integration to expand organization potential and increase opportunities in
business
Professional application of modern inverter
Love Rayong Factory; Jointly prevent and reduce accidents within and outside factory
Dangerous from chemical and first care aid
Cultivating safety behavior BBS
Seminar for major power user in Rayong Province
Principles of being supervisor
Standard risk assessment for occupational injuries ISO 45001
Predictive maintenance measurement with motor 4.0 era
Standard depth TFRS9 TFRS16 essence, impact, guidelines and case studies
The operator controls forklift truck safety
Review of work on cranes
Penalties and danger of substance abuse
Safety officer Supervisor Level
Labor relation Law
Initialization and basic resurrection
Senior Energy Personnel in Basic Theory

384

Annual Report 2019

Number
of Hours
3
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
5
30
3
6
12
30
6
3
12
3
6
30

Name of Training Program

Number
of Hours

Seminar Industrial electricity users No.35/2019
Discussion and exchanges for system development Health Management in Organization
Happy and ready for retirement
System usage for SET Link
Primary Fire
The commander spits crane over the head, who gives the operator signal
In totaling of 30 courses

6
6
6
3
6
6
242

Safety and hygiene in work and working environment : The company and its subsidiaries
has play attention on safety and hygiene in workplace by set clearly and concrete policies including
set up safety committee in term of health and environment of workplace (Kor.Por.Or) in order to work
on safety and good hygiene for employees – check on safety of workplace regularly, safety securities
for 24 hours, CCTV, indoor alarm system, fire extinguisher, fire door through held fire safety training
and first aid training to employee every year. The company and its subsidiaries have communicated
with their employee and operator to acknowledge and involve in those practices as follow:
-

Support and creative for work by safety and preserve the environment
Support in order to create safety in workplace, provide safety equipment and
workplace as well as encourage knowledge and work with safety
- Make policies for all supervisor to be responsible for safety in workplace in
accordance to regulation of safety as set by company and its subsidiaries strictly
Apart from this, company and its subsidiaries has public information, any knowledge relate to
disease prevention and care of employee health through exhibition and advertising boards by
following process.
Committee in term of safety, health and environment in workplace
Legislation
Subsidiary

Employee

Amount
Director

Staff Member

Board
Male

Female

Total

UWC

100 but not more than 500

7

400

15

2

17

RWI

100 but not more than 500

7

159

10

1

11

Safety Officer

UWC

RWI

Amount

Amount

Male

Female

Total

Male

Female

Total

1. Jor.Por. (Executive Level)

11

3

14

5

2

7

2. Jor.Por. (Supervisor Level)

18

7

25

31

6

37

3. Jor.Por. (Professional Level)

1

1

2

1

-

1

30

11

41

37

8

45

TOTAL
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Details

UWC

RWI

20

11

 Less than 3 days

11

7

 More than 3 days

9

4

Accident statistics
Leave statistic due to sickness

Communication Chanel for employees: Apart from complaint channel as above mentionedcompany and subsidiaries has opened up direct channel for communicate, suggest, complaint and
report any problems related to work between employee and commander to welfare committee and
report to Board of Directors next.
The company has set defend employee complaint protection which includes co-operatives in
investigation, fact will be protected from unfair practices due to cause of complaint e.g.; interfering
with performance, change job and lay off
In year 2019, all suggestion has been considered and corrective action in order to maintain
good relationship with equally treatment among employees thus company has implement by a
mechanism that does not affect employees who report the clues and will keep it secretly
3.

Customer

Boards of Directors play intention to relationship on building and taking care of customers
therefore company and its subsidiaries holds honesty and fair for doing their business operation, not
violate right of customers/ treat customers equally which base on fair competition for both parties
Subsidiaries have policies to response customers in order to lead to success of company in
accordance to practices and regulations agreed with customers.
 Provide advice including accurate and sufficient information to customer also meets
customers need with speed, maintain client confidentiality thus not take client confidentially to
be used for advantage or wrongful related
 Development on products and services in order to meet customers need by innovative ways
to add value to your products continuously
 Play attention on keep information of product secretly and not use as self-benefit
 Play attention to information which benefit to customer by having clear labels other than law
required
 Provide division for customer services or consumer in term of complaint and suggest on
product quality, convenience services by emphasize on customer needs together with fairly
conducted to customers.
In year 2019, there aren’t any complaint from customers significantly thus company and
subsidiaries have analyzed the causes in order to prevent and monitor all system also deploy this to
whole organization. Moreover, managing director has play importance roles on mentioned subjects by
set division to be responsible and report to Executive Board to be resolved, build relationship, satisfy
existing and new customers which as result in continue order
4.

Competitors
The company and subsidiaries has treat competitors without violating and secret or knowing
their trade secrets by fraudulent
 The company and subsidiaries has process the business in accordance to honest and fair
trade competition framework which complying with an agreement with trade competitors
equally under framework of law and company’s code of conduct
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5.

Not seeking confidential information of business competitor in dishonest or inappropriate
ways
Not to damage the reputation by accusing the competitors
Promote and support free trade fairly, not monopolizing or requiring customers of company
and its subsidiaries to trade with company only
Not acting in violation of the intellectual property of competitors
In year 2019, the company and its subsidiaries has no dispute with regard to competitors
Partners

The Company and its subsidiaries have played an importance role on focusing of practice
equally and fairness which based on fair return on both sides. Its business partners must not bring
discredit to the reputation of the company, or the law.
 No receive or consent to accept properties or other benefit apart from trade agreement
 Build relationship, good corporation and product development in order to strengthen capacity
and business performance together with long run of joint business (win win solution)
 Products procurement is importance process of administrative expenses and product quality
to reach highest benefit of company therefore criteria and evaluation system needed
 Encourage partners to participate in international standards related to Environmental
In year 2019, no appear that company and subsidiaries has obey in suppliers agreement
6.

Creditor
The Company and its subsidiaries have practices under the conditions strictly together with
build relationship with creditor in order to create trusted and confident by on time payment to creditor
under the credit term agreements in advance
The company and subsidiaries have bank transfer through media clearing which is more
convenience for creditor.
In year 2019, company and subsidiaries have business creditors which are in the pass we
have never default of payment.
7.

Labor
The company and its subsidiaries have to ensure that company and their subsidiary has not
used illegal labor.
8.

Human Rights

The company and subsidiaries has encourage Executives and employees as citizen to
exercise their rights on constitutional legal and strictly on human rights principles which is increasing
on value of human resource as importance for key business by not discriminating within organization
gender, class, color, race, religion, society as well as do not use child labor and resist sexual control
 Provide knowledge of human right to employees and not support activities that violate human
rights
 Avoid partnering with organization lead to violate human right
 Give the employee right to argue for self-identification if the fault is indicated or any corruption
on job thus any complaints will attentive and act fairly
 Provide any channel to employee or whom believe their rights are violated or unfair treated
then could complaint to company as complaints should be taken care of treated fairly
Throughout the business operation, company and its subsidiaries never have a history of unfair
practices and no law suit in this matter.
9.

Political Rights
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Provide any channel to employee or whom believe their rights are violated or unfair treated
then could complaint to company as complaints should be taken care of treated fairly
Throughout the business operation, company and its subsidiaries never have a history of unfair
practices and no law suit in this matter.


9.

Political Rights



10.

The company and subsidiaries support executives and employees to uses their right as a
good citizen according to the constitution law and other relevant laws
Executives and employees not use the authority to invite colleagues. Including subordinates
to support any political activities, whether directly or indirectly
Government

Doing business operation under provision of law and regulations of strictly regulated by the
agency to cooperate in providing information, was required, and requested by the state agency. By
this, the company has pay Tax paid correctly and on time in accordance with the laws of VAT,
Business tax, Income tax, withholding tax label stamp duties and a personal income tax.

11.

Social and Community

The company and its subsidiaries has realize importance on social and community by set
policies to instill a sense of community as responsible in social and community to executives and
every level of employees continuously for improvement on quality of life and benefit in society to
return profits in social and community regularly
 To create understanding on communicate with community and social in term of business
operation, responsible for communities and social by do not cover facts that may reveal
 Organize activities that benefit community and society such as building the library, funds
donate to charity and charitable organizations, Hospital and Buddhist activities
 Take advantage of resources as needed by minimal impact to social and community
Subsidiaries has certified of CSR-DIW from Department of Industrial, Ministry of Industry as it
an award for industrialists which continuous development and good responsibilities among society
continuously
Subsidiaries has certificate for work place of drug free Department of Labour Protection and
Welfare
12.

Environment

The company and its subsidiaries operates by focusing on natural resources and environment
which pay attention to energy conservation activities which support better quality of life includes
awareness of preservation and conservation of the environment to remain sustainable beneficial to
the community.
 Encourage employee of consciousness about responsibility on Environmental throughout
organization continuously by driven by both inside to outside and outside to inside
 Improvement and development process in term of machinery and technology continuously
also have manage systematically both in production of goods and services in order to reduce
environmental impact
 In order to be consistent with policy on managing environmental, company and subsidiaries
has practice as follow mentioned policy and ISO 14001:2015
Educating and training employees in environmental issues:
The company and Subsidiaries has recognize the importance of campaign also raise
awareness of executives and employees to care of environmental by enhance knowledge on
environmental issue through exhibition within and outside organization continuously
To promote efficient use of resources:
The company and its’ subsidiaries has set policies to employee to user resource effectively in all
process related business operation for highest return by taking environmental affect into consideration
as define measurement to prevent and mitigate effect that may occur systematically
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The company and its’ subsidiaries using resources efficiently and effective in term of cost, control
energy consumption and create awareness for organization and build employees to be involved in
energy efficiency in all aspects such as electricity, oil and water supply continuously both workplace
and home. Be aware on energy saving and to acknowledge effects of global warming




Supporting on production process that are environmentally friendly in the field of plumbing
conservation and waste management both in factory and office eg; Peak Demand Control
System in order to control usage of electricity and installing of energy for saving systems
(Evaporative), using LED bulbs (brightness without heat) as environmental friendly as long
service life of 50,000 hours
Reduce paper consumption by using 2 sides of paper together with development information
technology in term of workflow system to replace the paper in workplace both factory and
office, meeting conference through VDO conference

Practice 6
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
Board of Director has realized on roles and responsibilities and has guideline for practice in
operations as follow:
1.
Overseeing company to have efficiently internal control system as Audit Committee and
inspection office has importance roles In the matter of financial reports that are complete
internal control system and appropriate and effective inspection system
2.
Overseeing company to have appropriate risk management system by establishing a clear
policy for each year and assigned to risk management committee to consider, specifies risk,
assess and chance of being happen in order to prioritize risks and manage appropriate risks
Incidentally in year 2019 the company has monitored and managed the conflicts of interest
that may occur between company and management including the prevention of undue use And
transactions with persons who have a relationship with the company The important summary can be
summarized as follows
1.

Company crimination record of Directors and Executives
In the past and year 2019 the company has no prohibits characteristics follows PUBLIC
COMPANY LIMITED ACT B.E.2535 and Securities and Exchange ACT B.E 2535 and other
related laws such as does not submit financial statements as scheduled, no transaction that
provides financial assistance to companies other than subsidiaries, no negative reputation
due to failure of operation from Board of Directors, subcommittee, no case in which the nonexecutive director resigned due to corporate governance of the company. Apart from this, the
company do not have any case related o violation of labor laws, employment, competition law
or being carried out in any way due to the fact that the company did not announce important
information within the time specified by the government agency
Incidentally, Board of Directors and Executives of company, subsidiaries and affiliated – no
actions that are contrary to regulations whether it be PUBLIC COMPANY LIMITED ACT
B.E.2535 or other laws both civil and criminal laws which includes including there is no action
that causes a conflict of interest
No actions are taken to trade securities using internal information
No fraud committed or ethical offenses

2.

Determination of the securities of company
The company does prohibit directors, executives and staff which currently in that department
acknowledge inside information related to trading on securities during the past 1 month before
disclosure of financial statement to publicize. Apart from this, set director and executives
(includes spouse and Child (immature)) to report on shareholding if publicly trade company’s
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shares to Securities and Exchange Commission within 3 business day which counting from
changes date and send copy to corporate secretary thus it is a duty to act and perform as
required. Moreover, includes directors and executives when first re-instated needs to report
shareholding of company to Securities and Exchange Commission.
Corporate Secretary has preparing meeting date of Board of Directors (whole year) and send
it to directors in advance to acknowledge when should refrain from trading.
The company has practice policies with Directors and senior management in case there are
determinations of company’s securities- need to acknowledge Directors and/or Corporate
Secretary 1 day before trading securities
Year 2019, directors, executives and staffs have determined in accordance with policies and
shown that no trading securities during those time.
By this, shareholding of directors which includes the shareholding of the spouse Underage
children and the first 4 executives as at December 31, 2019 as percentage of 5.01 percent of
total shares sold as summarized in annual report in title of “Shareholding Structure and
Management” and Form 56-1 in title “8. Management Structure”
3.

Stakeholders reporting of Directors and Executives
In accordance to clause 89/14 Securities and Exchange Act (No.4) B.E. 2551 (2008)
Notification of Capital Market Supervisory Board TorChor 2/2552 RE: Reporting of interests of
Directors, Executives and Related Person stipulating that directors and executives shall report
their interests or those of their related persons to the company so have complied with the
policy on reporting of interests thus Executive Meeting No.5-2009 held on June 9, 2009 has
stipulate the rules, conditions and procedures as follows
1.
Stakeholders as Directors and Executives reports report on his interest or a related
interest of person in relation to management of company in form of report of interest
of Directors and Executives within 30 days counting from the date of appointed.
2.
Unless any changes in report of interest then need to send to corporate secretary
within 15 days counting from the date of changes
3.
Report of interest of Directors and Executives every year within 30 days counting
from end of year although there aren’t any changes.
In year 2019, all Directors and Executives have reported conflict of interest as follows the
regulation strictly.

4.

Securities Trading Supervision
The company taking care of securities trading in accordance to announcement of Capital
Market Supervisory Board RE: Acquisition or Disposition of assets by making said transaction
stakeholders do not take part in the decision making in order to be transparent and fair
Year 2019, company and subsidiaries has transaction to acquire or dispose of assets with
other person which the company has complied with rules of Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission

5.
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Conflict of Interest
Board of Directors has clear guideline for care, eliminate conflict of interest for best benefit of
company and shareholders thus when there are transaction related to conflict of interest then
company has notify and disclose resolution of the meeting regarding said transaction in
accordance to rule of Stock Exchange of Thailand thus any stakeholders will leave the room
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and no right to vote in those agenda for independence in decision making, disclose
information transparently and no provide financial assistance that is not subsidiary company
(as appears in Form 56-1 subtitle “12. Related Transaction”)
Related Transaction will be consider from Board of Directors meeting as suitability of
transaction and the Audit Committee will approve the disclosure of information in Form 56-1
and annual report
6.

Preventing from Conflict of Interest
The company has clear and transparently shareholding structure therefore does not cause
any conflict of interest to either party as disclosed in annual report and including completed
holding of securities of the board of directors and executives
Related transactions are done with care, sensible, taking best interest of company into
account by set price in accordance to market price with normal business practices and fair
trade conditions as if entering into transactions with third parties by establishing a transparent
operating system for the said matter transparently and practice in accordance to rules of
Stock Exchange of Thailand thus establishing it as policies of corporate governance and
determine in Code of Conduct as treat company and shareholders
The company has disclosed information in order for equal right of receives information such
as Related Transaction, the company has follows announcement from Securities and
Exchange Commission RE: Disclosure of information and other acts of listed companies
concerning the connected transaction. In case connected transaction which required to be
disclose or approve from shareholders, the company has follows provision of Stock Exchange
of Thailand and Securities and Exchange Commission. Moreover, before the transaction
company has disclosed details and reason of doing this transaction to shareholders all times.
Directors who seem as connected person will not attend the meeting and have no right to
vote in the meeting to Board of Directors whom is not entering connected transaction may
have fully comments and vote independently. The company secretary will announce the
person who entering connected transaction need to leave the room. After the meeting
adjourned disclose name, relationship of who entering connected transaction, price set,
transaction value and any opinion differ (if any) to The Stock Exchange of Thailand by
schedule of time and disclose in company website which can be check.
In year 2019, transaction related financial assistant to subsidiary company thus the company
has policies on controlling this related transaction and limited financial assistance to other
companies which is not oppose rules from Stock Exchange of Thailand and Securities and
Exchange Commission also follows normal trading of year 2019 moreover, as mentioned
conditions are disclosed in annual report and Form 56-1

7.

Internal Control System and Internal Audit
- Internal Control System
The Board of Directors realizes the importance and provides internal control system for operation in
term of Financial follows the policies and rules by appointed Internal Audit to be responsible for
checking the operation system of internal control as planned to report Audit Committee and Board of
Directors. Moreover, they are independently to perform their duties. There are 5 sections by following
approach of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) as
organization and Environmental, Risk Management, control practice of management, Information and
Communication and monitoring system every year at least 1.
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In Board of Directors meeting No.1-2020 held on February 28, 2020 by Audit Committee has attended
this meeting as considered adequacy of company internal control system follows COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) with the conclusion of The
Company has adequate and effectiveness in term of internal control system which shown in Annual
Report in the title of “Internal Control and Risk Management” and Form 56-1 “No.11 Internal Control”
-

Internal Audit

The Board of Directors has assigned Audit Committee to reviews on company to have adequate
internal control system for business operation with the effectiveness and report to Board of Directors
and Shareholders. By this, the company has provide a separate internal audit unit as part of
company’s organization chart and this department is directly under Audit Committee as assigned Mr.
Khomwuthi Pornnaradol (Secretary of Audit Committee) whom holds the position of Director (Internal
Audit). In addition Mr. Khomwuthi Pornnaradol and his quality team work will review, assess
adequacy, effectiveness of internal control system which has standard check and sufficient
independence thus give suggestion for improvement to achieve value added to organization and
support corporate governance process
Year 2019; Audit Committee has completely performed assigned duties from Board of Directors; there
is an internal audit help to support those mission to achieve goals (internal auditor) is who has
appropriate qualifications to perform the duties. As the results of assessment from internal control
system that needs to be corrected including appropriate suggestion as management deems
necessary for business operation thus propose to Board of Director in order to be in consideration
quarterly.
Internal Audit will report the assessment and review internal audit control to Board of Director
quarterly and year 2019 there are 5 times meeting for Audit committee and report to Board of Director
quarterly. By this, Audit Committee has report and comments on internal audit control system and risk
management are shown in Annual Report in the title of “Corporate Governance Report from Audit
Committee”
8.

Risk Management
Board of Directors has set the policies on risk management in the whole organization by
appointed Risk Management Committee by Independent Director whom is not Executives and
report risk management to Board of Directors. In case when there is significant risk issues or
unusual transaction then will take into consideration for level and size of damage as occur as
organization can accepted by taking goals of organization into account

9.

Supports responsibilities to social, environmental and human right
Board of Directors are aware of importance of social and environment responsibility while
conducting business by participating in the improvement of the quality of life of communities
around the factory, respect human rights, fair use of labor, create sustainable communities
and factories together
Apart from internal control and risk management system there are importance roles that
directors need to supervise which are anti-corruption, process and supervision of stakeholder
complaints, supervising and managing potential conflicts of interest between company,
management and Board of Directors as follows:
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Policies on Good Corporate Governance
The Board of Directors realizes on good corporate governance by setting policies which
are consists of 4 parts such as Corporate Governance, Business Ethics, Employee Ethics and AntiCorruption Policies for directors, executives including every employees within company use as
guidelines for the behavior of everyone in the organization; in carrying out the duties of the company
with good conscience To strengthen the organization to have a good management system
Transparency in business operations, causing confidence among shareholders and normal investors,
create stability for business and create returns that are beneficial to shareholders, stakeholders and
overall sociality, build stability for employees by constantly revising to suitable situation together with
public through company website
The company has support directors, executive including executive to understand and practice
according to business ethic and code of conduct by Board of Director to be used as good example for
employees. Apart from this; in the orientation for directors and new employees is provide guideline
and everyone need to signed in order to demonstrate as commitment to be guideline for practical in
workplace
The company has Audit Committee and internal audit to check, follow the manual which is
designated as an annual plan then report to Audit Committee to acknowledge together with
suggestion and guidelines for correcting and preventing damage on a quarterly basis
Policies and practices regarding anti-corruption and corruption and giving or receiving bribes
The company and subsidiaries has policies to comply with Anti-Corruption law by “AntiCorruption and Corruption Policy” Practical in “Code of Conduct” while also creating awareness
attitude to Directors, Executives and employees in the operation with honesty
The company and subsidiaries has policies on resist giving and receiving bribes as well as
any kind of corruption by forbidden Directors, Executives and employees accept or support any
corruption either directly or indirectly thus need to practices in accordance to rules, announce laws
and related regulations
In a meeting of Board of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council
:CAC) No.4-2018 and on February 4, 2019 resolved Capital Engineering Network Public Company
Limited certified as a member of Thailand’s private sector – Collective Action Coalition Against
Corruption Council
Training and Communication
Year 2019; company and its’ subsidiaries has training and give knowledge to employees on
policies and guidelines on anti-corruption including related information such as business ethic, gift and
entertaining- every level of employees can access through various policies via internal communication
system – company news board as well as communicating on anti-corruption among partners,
business partners which include business agents through appropriate channels in order to
acknowledge and practice together as well as company website.
Guidelines for supervision and control to prevent and monitor fraud risks
The company and its subsidiaries has practical related to supervision and control in order to
prevent and monitor fraud risks can be summarized as follows:
1. Arrange reviews on internal control and risk management which cover every importance
system such as procurement system, sales system and accounting system. By this, in order to
prevent and follow risk from anti-corruption includes proposals regarding appropriate improvement
guidelines
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2. Provide communication channel for give any clues, violation of laws, regulations, article of
association or any practice among anti-corruption (policies on protecting person who gives clues and
keep a secret. There are measures to check and determine disciplinary action of relevant law firm the
company will notify operation results to acknowledge in writing
3. Chief of the relevant department is responsible for following up, adjust or improve and
errors and report to supervisor respectively
Guidelines for monitoring and evaluating performance in accordance to anti-corruption
Board of Directors has assigned to Risk Management Committee to supervise and assess
risk throughout the organization for support anti-corruption – consider each activity about risk,
analyze, evaluate opportunities and impact. The results of assessment will help company to create a
risk management plan and create appropriate risk control systems for changing environments
Board of Directors has determined guidelines for monitoring and evaluating compliance with
anti-corruption policy as follows:
1 Provide communication channel for give any clues or complaint by investigating and
penalties in order to protect clerk which published on company website and announce to all level of
employees
2. Audit Committee required sup reviewing opportunity to commit fraud in business in
accordance to company anti-corruption policy and Code of Conduct as well as review risk
management to be reasonable and effectively then report to Board of Directors quarterly thus function
of internal audit is independently and not limit scope of work
3. Directors, Executive and every employees follow strictly and condition of employment if
anyone violate then will punished according to company regulations and law (if any)
Year 2019, the company has practices and strictly complies with policy as results of no any
abnormalities
Policies and guidelines for giving or receiving gifts or other benefits
1. The company and its subsidiaries has policies on receiving gifts or other benefits from
those involve in business with company, executives and employees thus they may receive gifts as
conventional without affecting any business decision which can be disclose and transparently
2. Such gift shall not be in cash or cash equivalent (eg; gift card/voucher)
3. In case cannot refuse and have to receive gift then need to report to supervisor and record
all details on gift and send such gifts to Human Resource Department to be use as gift to employees
or donate for charity as appropriate
Year 2019, the company has no gift or other benefits
Whistle Blowing or complaint
The company has good corporate governance and rights to employees to communicate,
complaint when finding matter that may be fraud either direct or indirect- breaking law, business ethic
or infringement as well as behavior that may be a problem or cause damage to the company or not
being fair which includes any suggestion related to company’s business operation. The company
provides channels for reporting clues and complaints as follows
1. Through company’s website www.cenplc.com
2. Through Email / Telephone
 Executive Chairman
TEL: (02) 049-1041
E-mail: wutichai@cenplc.com
 Corporate Secretary
TEL: (02) 049-1041 Ext: 1021 E-mail: kenika@cenplc.com
3. Through via post
 Mr. Wutichai Leenabanchong “Chairman and Executive Chairman” or
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Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn “Corporate Secretary”
Capital Engineering Network Public Company Limited
th
1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor, Rama 3 Road
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
4. Through via Facsimile: (02) 049-1045


Clues, complaints and suggestions will be considered and implemented as appropriate by
considering on a case-by-case basis.
Board of Director has assigned Executive Chairman and/or Corporate Secretary is
responsible to receive any complaints and recommendation of stakeholders to Executive Committee
and/or Audit Committee and/or Risk Management Committee by investigate and report to Board of
Directors respectively.
Year 2019, in the past company and its subsidiaries has no complaint on giving or receiving
bribes for beneficial to company
Whistle Blowing
1. The company requires those who receive information related to performance of duties or
reporting corruption to organization, keep personal information such as name, address which can
specify complainant secretly, do not disclose any information to anyone who is not involved except as
disclosed under statutory duty
2. The company will keep relevant information confidential and take into account for safety of
complainant by setting measure to protect employees complaints including collaboration in scrutiny
will be protected from unfair practices as due to cause of complaints such as interfering with
performance/change job/lay off
3. The company will listen and handle all complaints in equitable manner; transparency and
fair by set mechanism that does not affect employees who report the clues and those information will
be keep it secretly
4. The company has open up to stakeholder to feedback comments, complaints through
provided channel of company such as Annual General Meeting of Shareholders, opportunity day thus
questions, comments, suggestions and complaints will be forwarded to relevant agencies to make
modification to meet need all stakeholders.
Year 2019 business operation of company did not appear to have been operate by regulator
as did not announce important events within specified time frame which includes not appear that
company violated labor law, employment, consumer, trade competition, environment and
stakeholders.
Apart from this, company has department of internal audit as duties to responsible for
providing efficient and effective internal control system, monitoring and evaluation of fraud risk
preventing corrupt employees. There is Audit Committee to reviews internal control system and follow
up results of internal audits if any corrupt then internal audit will take action to report to Audit
Committee and Audit Committee will report to Board of Director respectively
Policies that are not related to intellectual property infringement
The company and subsidiaries adhere to business policies based on ethics and morality by
creating innovation in both production processes as support employees to create various innovations
in term of production process and services including collaboration with customers, partners and
government sectors continuously in order to sufficient innovation and meet need of market
In year 2019, company and its subsidiaries has no infringement of intellectual property and
Piracy
Practice 7
Ensure Disclosure and Financial Integrity
The company operates its investment in subsidiaries (Holding Company) as aims to generate
return on investment in long term and openness to potential investment and will be able to generate
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profits steadily therefore Board of Directors has realized on quality and disclosing information
equitably, transparency and fairness and discloses information related to company both financial
status and non-financial status or any information which may affect trading price for shareholders and
those who are interested to acknowledge information correctly, completed, on time, equally and same
quality.
The company has disclosed information with easily to access and more channels in both Thai
and English version and through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand and company’s
website www.cenplc.com to stakeholders to ensure all parties are as follows:
1. Corporate Governance: The Company has corporate governance in accordance with
good corporate governance, code of conduct and employees ethics in written as guideline for
directors, executives and employees thus prepared public relation board and company website
includes policy and practices in term of anti-corruption
Year 2019, company has performance report in accordance to corporate governance which
conform to good corporate governance for listed company of The Stock Exchange of Thailand by
publishing in Form 56-1, Annual Report (56-2) and company website www.cenplc.com
2. Importance information as for financial and non-financial: The Company has disclose
importance information including financial and non-financial information under the condition of The
Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission correctly, completely
transparency and on time which passed through examination procedure in both Thai and English to
The Stock Exchange of Thailand and company website (www.cenplc.com)
 Information which disclosed in Form 56-1 and annual report of company. By this, the
company has prepared and disclosed in accordance with rules from The Stock Exchange of Thailand
and Securities and Exchange Commission for beneficial of shareholders to be considered thus with
up to date information which disclosed on company website www.cenplc.com
In 2019, The Company has not been implemented from Securities and Exchange
Commission or The Stock Exchange of Thailand due to non-disclosure requirements.
 In term of Annual Financial and Quarterly Financial the company has prepared
Financial Statement which pass examine by auditor with approval from Audit Committee as also
passed Board of Directors before disclose to shareholders and send to The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission. Incidentally, disclosed to shareholders and
investors before limit time together with disclose enough importance information in Noted to Financial
Statement and provide explanations and analysis of the management for disclosing quarterly financial
statements so shareholders and investors can be used in order to make decision making for
investment
 To report business operation quarterly The company normally report business operation
every quarter in case net profit in accordance to latest Financial Statement changes from Financial
statement (same period of previous year) more than 20 percent then company will describe those
changes through SETSMART (The Stock Exchange of Thailand) and company’s website
www.cenplc.com
By this, company’s auditor has knowledge and expertise independently and has been
approval from Securities and Exchange Commission. Apart from this, auditors has no relationship or
equity with company/ subsidiaries/ affiliate company/Executives/ major shareholder or those involved
with such person therefore It is free to monitor and comment on the Company's financial statements
truly. Moreover, company has disclose auditor fees and other services as paid to auditor in title of
“Remuneration of Auditor” of Annual Report
In year 2019, the company has revealed company financial statement quarterly and annually
both Thai and English version through company website which could download thus Financial of
company has certified with unconditional and no notice from company’s auditor, company has
disclose financial statement to The Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange
Commission punctual and no financial statements were ordered to change and not being processed
as a result of non-disclosure of information
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3. Report on responsibilities of Board of Directors on Financial Report Board of
Directors has realized on importance of financial report preparation correctly, in accordance with
accounting standard which disclose such information that has been audited by independent auditors
and approved by Audit Committees and Board of Directors prior to dissemination to shareholder. In
order the ensure, Boards has prepared a report on responsibilities of Board on Financial Report as
disclosed in Annual Report and Form 56-1 together with report from auditors. By this, such report is
meet accounting standard report and investors could find this information for their decision
4. Related Transaction and/or Asset Acquisition: Board of Directors has clear practice
guidelines in order to discarded on beneficial and for highest returns to company and shareholders.
Transactions which conflicts of interest then company will clarify and disclosed in meeting resolution
in accordance with rules from Capital Market by stakeholders may leave the room and no right to vote
in that agenda for independently in consideration. This has been disclosed to Stock Exchange of
Thailand in Thai and English version and also company’s website, annual report in the title of “Related
Transaction” and Form 56-1 subtitle “12. Related Transaction”
In year 2019, Board of Director has resolved 1 related transaction which happened from
subsidiaries as being accepting and/or 1 transaction on acquisition of assets in accordance with
specified rules.
5. Designated to Board of Directors and Executives requires to report trading
securities, holding company’s securities and stakeholders involve in company management
such as mate and underage children which stakeholders involved in company management to report
to related person who holds positon of directors, executives and Securities and Exchange
Commission as following manner:
As measure and policies to comply with guideline set out as follow:
 Report on changes in holding company’s securities when trading (Form 59)
 Information of Company’s directors and executives (Form 35-E1) within 7 days
counting from date of holding position
In year 2019 – Director and Executive including their spouse, underage child as making
report on trading securities, holding of company’s securities in case there any changes together with
conclusion in annual report in title of “Shareholding Structure and Management” and Form 56-1 in title
of “8. Management Structure”
6. Designated policies of responsibility of community and environment: which company
set the mission in order to practices to achieve tangible should report company every time changes in
accordance to standard of regulation as follows:
 To report vested interest in position of Director or Senior Management for the first
time
 Report on any vested interest when there is any changes
 Report on any vested interest every year ended
 In case director has resigned then re-elected then those director do not have to
submit report again
 Directors and Executive submitted report on vested interest to corporate secretary
within 1 month (date of appointment) and within 15 days when there is any changes
and within 30 days then report in annual report counting from year end thus corporate
secretary need to send copies of these report to Chairman and Audit Committee
Chairman within 7 days counting from date received information
In year 2019, Directors and Executives has submitted the report of vested interest in case
there are any changes
7. Use of Internal Information: The company has measure to control use of inside
information by specify in Code of Conduct RE: Regarding conflict of interest and confidentially
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treatment that must be treated by company, shareholders, stakeholders and as specified in
employees ethics to Board of Directors, Executives and employees as perform duties with honesty,
responsible, have good discipline and awareness for the public and for oneself, do not use the
position of duty for self-interest and/or others, protect the interests and assets of the company by not
use company information and assets for their own benefit and/or others thus do not act in a way that
encourages others to do business competing with the company and subsidiaries
Apart from this; regulation related work of company has specified in mentioned issue by
imposing disciplinary action which directors, executives and employees has practices accordingly
Year 2019, directors, executives and employees of company has practices in accordance to
regulation strictly not appear to have misused the company's internal information
8. Designated policies of responsibility of community and environment: The Company
has set in company’s mission in order to practices to achieve tangible which everyone in organization
must be involved.
Year 2019 the company has disclosed details in Annual Report by separating as part of
Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. Meeting and Communicate between Executives and Chief Executives, highest
commanders of every department of company and subsidiaries:
Company has held the meeting between Executives Board and Chief Executives and highest
commanders of every department of company and subsidiaries every month in accordance of the
target of business operation and business strategy. By this, communication is a way to cooperate with
every employee for understanding and act in the same direction together with responsible for their
duties in order to achieve their goals.
In year 2019, Chairman has play importance roles on attending to Executive, Chief
Executive and High Level of position in every division meeting every year by main idea suggestion,
aggressive tactics and philosophy together with exchange opinion independently to support executive
management and achieve business goals
Apart from this, disclosure of financial statement and other information to The Stock
Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission through various channel by
accurate, complete and on time however the company disclose following information
1. Shareholding Structure by disclosed top 10 major shareholders as at closing registered
date to attend Annual Shareholders meeting before meeting started and disclosed in website of
company www.cenplc.com
2. Disclosed changes in holding shares of Directors and Chief Executive by show
amount of shares at the end and beginning of year or trading between in annual report in the title of
“Shareholding and Management Structure” in No.2 Management Structure in sub title of Changes of
holding securities of Directors and Executives and Form 56-1 in the title “8.1 Board of Director”
3. Disclosed business operation of company and its subsidiaries and analysis industry
and competitive includes financial status, annual report, in title of “Nature of Business” and form 56-1
in title of “2. Nature of Business”, company’s website both Thai and English version which can be
download
4. Disclosed on create business group of company and subsidiaries in annual report in
title of “Shareholding Structure of Company” and Form 56-1 in subtitle of “1.3 “Shareholding Structure
of Company” through company’s website both Thai and English version thus could be downloaded.
5. Disclosed Risk Factors of company and subsidiaries in term of characteristics, cause
and effects includes ways to prevent and reduce these risks in annual report in the title of “Risk
Factor” and Form 56-1 in title of “3. Risk Factor”
6. Disclosed name of Directors, Independent Directors and sub-committee includes
historical, roles and responsibilities, number of attended the meeting of each Director, proportion of
holding shares, date of appointed as Director and information of training development of each
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directors in past year in annual report in the title of “Shareholding Structure and Management” No.2
Management Structure in sub title of Summary of attendance and in the title of “Personal Information
of Directors and Executives” and Form 56-1 in the title of 8.1 Board of Director subject of summary of
attendance and title of 9.2 Sub Committee.
7. Disclosed policies on remuneration fees of Directors and Executives of company
and subsidiaries includes form and nature of compensation committee granted in annual report in
the title of “Shareholding Structure and Management” No.2 Management Structure in sub title of
Remuneration of Directors and Executives and Form 56-1 in the title of “8.4 Remuneration of
Directors and Executives”
8. Disclosed information on development and training of directors in the past year in
section 5 Responsibility of Director RE: “Development of Directors and Executives” as well as in
annual report and form 56-1
9. Disclosed policies on dividend payment of company and subsidiaries in annual report
in the title of “Shareholding Structure and Management” No.1 Management Structure in sub title of
Dividend Payment Policies and Form 56-1 title of 7.4 Dividend Payment Policies
10. Disclosed the appointment of Auditors (independently) and qualification as agreed by
Securities and Exchange Commission (SEC) includes their fees and services in annual report in the
title of “Auditor Fees” and Form 56-1 in title of 9.6 “Auditor Fees”
11. Disclosed organization structure in annual report in the title of “Management Structure”
and Form 56-1 in the title of “8.2 Executives subject of through company’s website both Thai-English
versions as can be downloaded
12. Disclosed Internal audit control system as assessment by follows regulation from
SEC together with reported to Audit Committee in annual report in the title of “Report on Corporate
Governance of Audit Committee” and Form 56-1 in title “Enclosure No.5”
13. Disclose the offense notification policy in section 3 Taking into account in role of
stakeholders RE: “Anti-Corruption Policy” in annual report and form 56-1 as well as company website
in both Thai and English version
14. Disclosed financial statement each quarter in both Thai and English version through
company’s website thus can be downloaded
15. Disclosed annual report, invitation letter to Annual General Meeting of
Shareholders in both Thai and English version through company’s website thus can be downloaded.
16. Disclosed Article of Association in both Thai and English version through company’s
website thus can be downloaded
17. Public information and company’s news through company’s website
Channel for dissemination of company information
Disclosure of information accurately and transparently through provided channel for benefit to
related person
1. There is Investor Relation Department – channel to communication with investor
The company has specify person who will be a center for disclosing importance information
to investors and related person to facilitate any stakeholder
Kenika Ngamcharoensathaporn
Corporate Secretary, compliance and investor relation
TEL: (02) 049-1041 Ext: 1021 FAX: (02) 049-1045
E-mail: kenika@cenplc.com
2. The company and its subsidiaries has acknowledge, create understanding on subsidiaries’
business e.g. student affairs access to entire system and visit factory (subsidiaries) thus executives
will be an educator in order to understand basic aspects of production (from beginning till the end of
production process)
3. Importance information as public on company’s website are as follow:

Shareholding Structure

Organization Chart
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Article of Association
Good Governance
Anti-Corruption Policies
Code of Conduct
Employees Ethic
Report Committees
Social Responsibility Report
Annual Report (Form 56-2) and Annual Registration Management
(Form 56-1; Thai version only)
Financial Statement every quarter

Practice 8
Ensure Engagement and Communication with Shareholders
The company has realized on basic right of shareholders both as investor and owner of
company and taking into account of maximize benefits for shareholders equally by giving importance
and respecting the rights to ownership rights, not beneficial to any group of stakeholders, take care of
various information veritable for shareholders to be confident, participate in decision-making on
important matters of the company such as acknowledge business operation, management policies or
make related reports correctly and completely as according to the truth through communication
channel; company website www.cenplc.com both Thai and English version and www.set.or.th The
Board of Directors has guidelines for the company to perform as follows
1.
The company has assigned Thailand Securities Depository to act as company’s securities
registrar in order to facilitate shareholders to proceed with securities registration of company
2.
In the formulation of Shareholders Meeting, the company will not schedule meeting on public
holidays and commercial bank holidays by specifying as appropriate time 08.30 – 5.00 pm as
located in Bangkok
Year 2019, total shareholders’ meeting equal to 1 time as 2019 Annual General Meeting of
th
Shareholders held on Tuesday, April 30, 2019 Vimarnthip Room, 5 Floor, Montien Riverside
Hotel, No.372, Rama 3 Road, Bangklo, Bangkoleam, Bangkok 10120 stared at 2.00 pm. The
company has a policy to promote and facilitate shareholders which includes any investors to
attend the meeting in which company selects a meeting venue that has a public transportation
for convenience shareholders to attend the meeting because closed to Rama 3 Road as in
accordance to policy and criteria for treating shareholders
There is no Extraordinary Meeting held in year 2019
3.
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The company has play importance roles in every issue as defined law and may have an
impact on the company’s business direction by specify clear agendas to certify, acknowledge,
consider thus each agenda in invitation letter included objective, reasons and comments from
Board of Directors clearly defined along with supporting documents for consideration by the
shareholders thus agenda in shareholders meeting as importance are as follows:
Agenda related to directors: has separate RE: appointment of directors and
compensation for directors
Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the
right people. The basic information of the person who is nominated for the election of
directors together with specify the position in other companies If a company is defined
by the operator which has the same nature and in competition with the business of
the company. Number of participant the Board of Directors meetings by consideration
from Boards which are suitable for a wide range of professional qualifications,
experience and expertise with a moral vision, an unblemished track record,
independently including performance as directors in the past. The Company shall
appoint a Nominating Committee
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-

-

Remuneration for Directors: Remuneration Committee has considered on amount
of compensation and allocated by consideration of time attended the meeting as
refine details of appropriate reasons and compare with same kind of reference from
industry and economic conditions
in accordance with policies and criteria for determining the remuneration. By this,
company has proposed remuneration to shareholders meeting for approval annually
which can be divided into compensation as money is the meeting allowances and no
pay for other benefits and disclose remuneration individually in annual report as title
of “Shareholding Structure and Management No.2 Management Structure as sub title
of Remuneration of Directors and Executives” and Form 56-1 title of “8.4
Remuneration for Directors and Executives”
To appoint company’s auditor and Auditor fees: Details on the name of Auditor
Company, independence Relationship with the company, number of years served,
compares the remuneration of the auditor during the current year by passed and
other fee of services from accounting office as auditor belong to both company and
subsidiaries. By this, it passed consideration from company’s Audit Committee which
has disclosed in the annual report in the title of “Remuneration fee of Auditor” and
Form 56-1 No. “9.6 Remuneration fee of Auditor”
Allocated of Profit and Dividend Payment: The detail of this has shown in
allocation of profit, Dividend Payment under The Company’s dividend policy and
comparison of dividend payment during the year together with schedule record date
and close registration book for shareholders to be allocated for dividend payment

4.

In every shareholders meeting, company has sent invitation letter to shareholders meeting
together with related documents and comments from Board of Directors in each agenda. In
addition, company has disclose invitation letter and related documents both Thai and English
version in advance for shareholders to have more time to consider on the website
www.cenplc.com

5.

The company has set Annual General Meeting of Shareholders 1 time per year at reasonable
place within 4 months (120 days) from end of fiscal year: The company has sent notice of
meeting together with related documents with sufficient complete details as shown
background details and comment from Board of Directors each agenda in both Thai and
English version as well as practice in accordance to AGM Checklist by following details:
Date, Time and Place held Shareholder meeting
Minute of last shareholder meeting
Annual Report together with Financial Statement
Agendas; each agenda propose to shareholder for consideration such as To
consider, To approve, To consider the election, To appoint
The appointment of directors It consists of information of persons nominated to be
directors in place of those who are due to retire by rotation such as age, educational
background, training course, work experiences at the present and passed, Number of
listed companies and general companies that hold position of directors, job expertise,
illegal record in 5 year, transaction history that may cause conflicts in the past year,
information for consideration of election of independent directors
Agenda for consideration of remuneration of directors and sub-committee consists of
compensation information of directors and sub-committee, credit limited, actual
amount use in past year compared of 2 years, policy and criteria for remuneration
both in monetary, other compensation and comment from remuneration committee
Agenda for appointment of auditor and determination of remuneration for directors
consists of auditor information compared of 2 years and opinion of the audit
committee
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Article of Association related to shareholders meeting
Documents and evidence that attendees must present before attending the
meeting, method of proxy for registration and voting method in shareholders meeting
Information about the independent directors nominated by the shareholders to be
proxies
Definition of Independent Director
Map of venue of Shareholders meeting
Proxy Form Type A (General Form) and Proxy Form Type B (Specific Details Form)
for shareholders who are unable to attend the meeting by themselves could give
proxy to Independent Director or any person as specified to be a proxy or choose any
proxy type A or C (choose one) which can be download all 3 types at company
website www.cenplc.com. In addition, company has announced said distribution
method through system of Stock Exchange of Thailand in another way
Requesting Form of Annual Report in paper format

6.

The company has notified resolution from Board of Directors as schedule 2019 Annual
General Meeting of Shareholders with agendas and details in both Thai and English version
since March 21, 2019 thus 41 days in advance before meeting date through Stock Exchange
of Thailand system so that shareholders can allocate time to attend the meeting

7.

The company has published newspaper namely “Kaohoon” advertisements for 3 consecutive
days and 30 days before meeting date as the day of April 1-3, 2019 in order to inform
shareholders meeting in advance sufficient for preparation before attending the meeting

8.

If shareholders could not attend the meeting, company has send proxy as in accordance to
Ministry of Commerce together with invitation letter to shareholders meeting for shareholders
wishing to appoint a proxy to attend instead by choosing to appoint either a person as a proxy
or one of company's independent directors to attend the meeting on their behalf. In order to
protect the rights of shareholders
In shareholders meeting year 2019 held on Tuesday, April 30, 2019 there are proxies given to
Independent Directors, Audit Committee and other as follows:
Details
Shareholders according to the registrar
Shareholders attended the meeting
- attend the meeting in person
- proxies
Proxies given to Independent Directors and
Audit Committee
Proxies given to others
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2,831
53
22
31

Amount
Of
Shares
745,141,929
384,793,360
89,358,850
295,434,510

20

166,626,500

43.30

11

128,808,010

33.48

Amount

Percentage
100.00
51.64
23.22
76.78

9.

The voting rights in meeting are determined according to number of shares held by
shareholders as one share equal to one vote (all company share are common shares) and no
shares have special privileges to limit rights of other shareholders, voting to be done openly
by collecting ballots (which has barcode) officials will record votes by scan barcode.

10.

Every shareholders meeting, documents and evidence that shareholder or their
representatives must present before attending the meeting, method of proxy registration as
determined by company; a guideline as required by law and regulatory agencies such as The
Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission
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11.

The company has more channels to disclose information related to invitation to shareholders
meeting together with same documents as send to shareholders includes rules and
regulations related to shareholders meeting in both Thai and English version on company
website www.cenplc.com 30 days in advance thus so shareholders have times to consider
with completed and enough details
Year 2019, the company has schedule shareholders’ meeting on Tuesday April 30, 2019 and
public invitation letter and related documentation through company website in both Thai and
English version dated March 29, 2019 as 33 days before meeting date.

12.

The company gave Thailand Securities Depository (TSD) as company registrar to deliver
invitation letter to shareholders meeting together with related documents before meeting date
not less than 14 days
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated Tuesday April 30, 2019 TSD has
delivered Invitation Letter of Shareholders dated April 12, 2019 which is 19 days in advance
In case of foreign shareholders or institution; company has sent invitation letter together with
related documents (both Thai and English version) in order to encourage all type of
shareholders and investor to attend the meeting

13.

In shareholders’ meeting company has set up in accordance to law and aware of
convenience, right and equality of shareholders thus we uses barcode system for registration
at least 1 hour before meeting and continue until meeting ended in which company
registration is provided
Provide sufficient personnel for registration to attend the meeting
Provide stamp duty for allocating a proxy without charge as provided to shareholders
who gave proxies to other on their behalf
Provide ballots for every agenda for shareholders to votes

14.

Each shareholders’ meeting; before starting meeting in accordance to agenda – corporate
secretary is responsible to notify number and proportion of shareholders attending meeting
Include explanation on voting method, how to count votes of shareholders in each agenda in
accordance to rule and Article of Association, introduce Board of Directors, subcommittee, top
management as attend the meeting as well as Certified Public Accountant of company for
year 2019 in totaling of 2 people namely Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai and Miss
Kamolthip Rattananantawatee from Deloilte Touche Tohmatsu Jaiyos and Legal Counsel (Mr.
Nattawat Tumawong) from Banchong and Vidhya Law Office to attend the meeting as
votes counting inspector for this meeting to be transparently, in accordance with law and
company’s Article of Association thus there is volunteer representing the rights of
shareholders from Thai Investor Association for observation

15.

Board of Director give importance to shareholders’ meeting which consider as duty to attend
proxy every meeting except illness or important mission, shareholder can ask each chairman
(subcommittee) in related issues
In shareholders’ meeting if any director considered as stakeholders or involved in any agenda
then that director will notify the meeting to request not to attend meeting and abstain in those
agenda
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders dated Tuesday April 30, 2019 there are
10 directors in total and 9 directors attended meeting as 1 director absent (due to business
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16.

engagement accounted for 90% of total Directors thus Chairman, Executive Chairman,
Chairman of Audit Committee, Chairman of Remuneration Committee, Chairman of Risk
Management Committee, Chief Executive Officer and Chief Finance Officer attended the
meeting in order to certify and answer questions relating to meeting agenda or company
The company conduct shareholders’ meeting in accordance with order of agenda specified in
invitation letter no added agenda or change importance information without notifying
shareholders in advance and allocates enough time for presentation of various issues in each
agenda. By this, each agenda Board of Director give an opportunity for shareholders to fully
express their opinion on each agenda related to business operation of company and
subsidiaries.
If any shareholders wish to add more agenda during the meeting apart from specified agenda
then need approval from shareholders’ meeting with vote not less than 1 in 3 of shareholders
attend meeting and have right to votes

17.

The company provides us of ballots in every agenda that has to be resolved for transparency
and accountability thus voting method of each agenda, corporate secretary will as meeting
whether any shareholders or proxies disapprove or abstain then raise up their hand and vote
in ballots together with their signatures then related person will record votes by scan barcode
together with collect ballot
By this, shareholders give proxy to independent director thus company will proceed with vote
to agree, disagree or abstain according to shareholders desires
Details of voting of each agenda, company has used barcode system as helping tool for
counting votes thus voting results were displayed on screen to acknowledge shareholders at
the same time for accuracy results can be announced immediately after consideration of each
agenda

18.

Shareholders are eligible to acknowledge information equally by company public information
both Thai and English version through company website www.cenplc.com and SET Channel
www.set.or.th. In some case, although not within criteria required by law to be disclosed that
information accurately, completely, on time and transparently
The company has reveal company shareholding structure which includes top 10
shareholders as at record date for current Annual General Meeting of Shareholders
before date of meeting, amount of shares which minor shareholders holds
Process of related transaction any importance trade for securities
Minute of shareholders’ meeting within 14 days counting from meeting date and
public on company website to be a channel for shareholders to acknowledge and
able to verify in formation without having to wait for next meeting
Information related to business operation, management policies, related transaction
and importance securities trading as well as other information as necessary for
shareholders’ to make decision, give shareholders confidence an operating structure
is transparently and verifiable. In addition, doing efficiently operate in order to create
prosperity with suitable and continuous in term of returns
The company has provides a channel for shareholders; no matter major
shareholders, minor shareholders, institutional investors or foreign investor can
contact corporate secretary through E-mail: kenika@cenplc.com or directly (02) 0491041 Ext: 1021

19.

Every Annual General Meeting of Shareholders thus election of directors in replacement of
there who retired by rotation thus company give opportunities for shareholders to vote for
director individually. In addition, gives opportunities to shareholders to have right to elect
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director that they want thus company will attach details of each director whom elected to hold
position for consideration
20.

Every Annual General Meeting of Shareholders; company gives shareholders right to
consider and approve compensation of directors and subcommittee as details of these
compensation on Board and subcommittee as enough information for consideration

21.

Every Annual General Meeting of Shareholders; the company has schedule agendas on
appoint company auditor and their fee to shareholders for approval. Details on appointed
auditor and fees are enough for consideration

22.

During the meeting Board of Director gives opportunities to shareholders to give opinion
suggestion or ask question in various agendas independently; before voting, chairperson give
opportunity to shareholders to ask question or express opinions
Year 2019 there are 5 people questioning and chairman and related directors answered
questions clearly and to the point thus company has recorded in the minutes including
question and answer in written

23.

The company has publics resolution of 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on
April 30, 2019 which includes votes of agrees, disagree and abstain, voided ballot in each
agenda both Thai and English version through SET Portal (Stock Exchange of Thailand) with
meeting dated April 30, 2019

24.

The company has prepared minute of 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on
April 30, 2019 after meeting adjured, recorded the minute, voting each agenda together with
questions or comments from shareholders completely according to fact shown in
shareholders’ meeting to directors and Managing Director (Stock Exchange of Thailand)
within 14 days counting from meeting which is May 13, 2019 along with publishing through
company website www.cenplc.com both Thai and English version, sent Minute of
Shareholders’ meeting to Ministry of Commerce within period specified by law, for
shareholders who cannot attend the meeting, taken pictures of meeting and publish through
company website www.cenplc.com to acknowledge information related to meeting

25.

After Annual General Meeting of Shareholders; the company has prepared Minute of
Shareholders meeting as was record correctly and completely to meeting which importance
factors consists of
Procedure and method of voting in each agenda
Names of Board of Directors, subcommittee, top management as attended meeting
and not attended meeting includes reasons for absent, Auditor, Legal counsel and
representative of minority shareholders
The resolution of each meeting on agenda, voting result consisting of agrees,
disagrees, abstains and voided ballot
Questioning from shareholders including name-surname and answers from Board of
Directors and Executives

26.

Voting on each agenda will be done openly, have ballot for every agenda distributed to
shareholders for only abstain then deducted with total number of votes in attendance, the rest
will be considered as agreed therefore if any agenda is disapproved by shareholders of
abstaining then those shareholders will sign ballot and raise ballot that has been given while
registering thus those ballot card (will be named of attendee, amount of shares, barcode)
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personnel will record score with using barcode system and keep ballot as evidence which can
verifiable along with voting results will show on screen real-time (agree, disagree and abstain)
Unless agenda related to election of director individually then will collect ballot from
shareholders/proxies as attended meeting together with signing
Year 2019, the company uses ballot in every agenda including important agenda which is
agenda on election of directors by allowing shareholders to select individually and collect
ballot at the office for transparency which can be examined after meeting adjured
27.

The company has policies to pay dividend equally
By this, in case approval from shareholders on dividend payment, company has informed
resolution of meeting includes details of dividend payment to shareholders through
SETSMART and coordinate with registrar “TSD” so that shareholders are confident that will
receive compensation based on their right completely and correctly
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28.

The company gives right to shareholders who joined after meeting has begun with right to
vote on agenda being considered and not yet resolved. It was counted as a quorum starting
agenda as attended and vote onward

29.

The company care shareholders by providing information, news, business operation,
management policies regularly and on time. Apart from this, disclose information through SET
channel and also brought important information includes current news on company website
www.cenplc.com

30.

The company determined to create equality for all shareholders and all groups no matter
major shareholders, minor shareholders, institutional investors of foreign investors which
company gives importance and determine tools that encourage equality; irrespective of
gender, age, race, nationality, religious beliefs, social status, disability or political opinion by
determine process that facilitate shareholders to participate in the meeting without getting too
much hassle and without restriction

31.

Board of Directors has realized and respect right to ownership of shareholders, no actions are
taken to violate or infringe the rights of shareholders, by look after the interests of
shareholders fairly as well as support and encourage shareholders no matter domestic or
foreign shareholders no matter major shareholders, minor shareholders or any institutional
investors including basic rights of shareholders, right to sufficient and timely access to
information, in time and right to attend meeting in order to determine director on operation

32.

The company gives chance to shareholders send any questions related to agendas specified
in invitation letter to shareholders started from April 12-25, 2019 and deliver procedures for
the said matter together with invitation letter to shareholders’ meeting through following
channels
Website: www.cenplc.com
E-mail: kenika@cenplc.com
Postal To
Kenika Ngamcharoensathaporn
Capital Engineering Network Public Company Limited
1011 Supalai Grand Tower, 17th Floor,
Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
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Year 2019 no shareholders send question in advance
33.

Distribution of shares of shareholders’ equity






The company has no cross of shareholding within group of company
The company has set record date for shareholders to attend the meeting on April 4, 2019
Board of Directors, their mate and child under 20 holding shares together equals to 5.01%
which is not more than 25% of shares sold
Free Float equal to 69.73% of total shares sold which more than 25% shares sold to public
The company has proportion on holding total shares on institutional investor equals to
7.60% of total outstanding shares.

The company has realized corporate governance by seeing that principles are beneficial to
company in term of development so company has practices in accordance to CG Code as appropriate
to business of company (most of data links from CG to CG Code) thus some topics are being study to
be adapt and suitable to context of company; resolution from Board of Directors meeting No.1-2020
has resolved to adopt good corporate governance for listed companies year 2017 to be deployed
according to company’s business context and relevant to Securities and Exchange Commission
regulations
Year 2019, The Company has practices in accordance to suggestion of IOD by considering
the suitability of the company but there are still some things that company does not fulfill all the
requirements, namely
1.

The Company should have Social Responsibility report which can be includes
in Annual Report or separated in accordance to Global Reporting Initiative
(GRI)
The company has acknowledged and has commented which include in Annual
Report

2.

Companies should communicate information about arranging for analysts.
Company has investor relation department that provides information to securities
analysts and investors

3.

The company should communicate the information through the press release/
creating a newsletter presented to Financial Status of company
The company has published Financial Status and Notes to Financial Statement of
management regularly every quarter through SETSMART of Stock Exchange of
Thailand

4.

Director should clearly specify the term of office of independent directors in the
corporate governance policy by not more than 9 years without exception
The company has acknowledged and has commented; presently there are 2 people
of Independent Director who holds the position more than 9 years however, Board of
Directors seems that independent director are fully qualified according to qualification
of independent director of company and requirement of Capital Market Supervisory
Board who is capable and independent expression includes well perform in term of
independent director, have counterbalance in term of management, can examine as
adhere under good corporate governance thus shareholders’ meeting is the only
person to approve election of directors and independent directors
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Practice according to good corporate governance in others
The process on Anti-Corruption
Board of Directors continuously raising awareness and promoting good corporate governance
culture to directors, executives and employees in order to access any risks happened in operation
thus internal audit act as appraiser
In year 2019, Audit Committee has set up risk report on corruption in every quarter, showing
no irregularities
The company has some communicated and public practice in accordance to business ethic
and anti-corruption policies by following channels:
- Give orientation to new employees
- Company website www.cenplc.com
- Publicize through Brochures / Public Relation Board
Survey Results on Corporate Governance of Listed Companies
Year 2019, Thai Institute of Director jointly with Securities and Exchange Commission and
Stock Exchange of Thailand announce survey results regarding corporate governance of listed
companies for year 2019 in totaling of 657 companies by evaluating from 2018 Annual Report and
information which revealed to public thus company received “very good” survey results.
Score Range

Meaning

90-100

Excellent

80-89

Very Good

70-79

Good

Criteria and weight use in assessment
Section

Weight (%)

2019

2018

2019

2018

1. Right of Shareholders

32

32

15

15

2. To treat shareholders equally

19

19

10

10

3. Roles of stakeholders

29

29

20

20

4. Disclosure and Transparently

53

53

20

20

5. Responsibilities of Board

108

108

35

35

241

241

100

100

TOTAL
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Explanation and Examination of Financial Status and Business operation
1.

Analysis of Results of Operations

(1)
Revenue
The company and its subsidiaries has total income in 2019 was 2,107.54 Million Baht or
decreased 1,161.24 Million Baht when comparing to the same period of year 2018 which was
3,268.78 Million Baht as decreasing of 35.53 percent
Total sales of subsidiaries were 1,427.57 Million Baht or decreased 236.62 Million Baht or
13.82 percent when comparing to same period of year 2018 which was 1,688.47 Million Baht due to
as follows:

Subsidiary (Rayong Wire Industries Public Company Limited “RWI”) has total sales
from selling production and distribution of Prestressed Concrete Single Wire and Prestressed
Concrete Strand, Electric Welding Wire, Wire Mesh and Hard Drawn Wire in year 2019 as amount of
676.09 Million Baht as 334.52 Million Baht decreased or 33.10 percent when compared to same
period of year 2018 as of 1,010.61 Million Baht due to company has decline in term of selling price
and sales volume thus main income from Prestressed Concrete Single Wire in ratio of 49.63 percent,
Prestressed Concrete Strand 47.67 percent and other products of 2.70 percent of sales volume.

Subsidiary (Enesol Company Limited “ENS”) has income from production and
distribution of electricity and heat energy in year 2019 as amount of 283.56 Million Baht as 45.92
Million Baht increased or 19.32 percent when compared to same period of year 2018 as amount of
237.64 Million Baht

Subsidiary (Ua Withya Public Company Limited “UWC”) has income from sales of
following products
Revenue from industrial products such as chain, motor and gear in year 2019
totaling of 8.30 Million Baht as 2.12 Million Baht decreased or 20.35 percent
when compared to same period of year 2018 as amount of 10.42 Million Baht
Revenue from investment in subsidiaries which produces and sells electricity
to Provincial Electricity Authority 459.62 Million Baht as 36.75 Million Baht
increased or 8.69 percent when compared same period of year 2018 as
amount of 422.87 Million Baht due to increase in sales volume

Subsidiary has income from projects and services in amount of 647.00 as 382.54
Million Baht decreased or 37.16 percent when compared to same period of year 2018 as amount of
1,029.54 Million Baht by decreasing from subsidiary (UWC) decline in work delivery

Other revenue in year 2019 of 32.98 Million Baht as 101.02 Million Baht decreased or
75.39 percent when compared to same period of year 2018 as amount of 134.00 Million Baht by
following details
Description
Revenue from selling scrap of
raw material
Interest Received
Dividend Received
Other revenue
TOTAL

2019

2018

2017

%

MB

6.96

21.10

53.33

39.80

49.83

56.25

16.14
0.08
9.80
32.98

48.94
0.24
29.72
100.00

39.68
0.34
40.65
134.00

29.61
0.25
30.34
100.00

35.55
0.98
2.22
88.58

40.13
1.11
2.51
100.00

MB

%

MB

%


The subsidiaries have revenue from selling scrap of raw material in year 2019 of 6.96
Million Baht as 46.37 Million Baht decreased due to decline in sale price of wire scrap and production
volume

Company and its subsidiaries has total interest received in year 2019 of 16.14 Million
Baht as 23.54 Million Baht decreased due to year 2018 subsidiary (ENS) has inform from interest
refund of insurance as business ceasing thus interest received in year 2019 from bank deposit and
under financial lease (ENS)

Company and its subsidiaries has other revenue in year 2019 of 9.80 Million Baht as
30.85 Million Baht decreased due to year 2018 subsidiary (ENS) received money from insurance as
business ceasing. Other revenue in year 2019 gain on sales of investment in securities and other
income
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(2)
Gross Profit
Year 2019, company and its subsidiaries has gross profit from selling products, projects and
services as amount off 236.61 Million Baht or 11.39 percent increase when compared to same period
of year 2018 as percentage of loss equal to 4.73 percent thus subsidiary (RWI) has decline in sales
volume and selling price of wire and subsidiary (UWC) has increased cost of employment and project
work due to recognition of all remaining expenses of project work which has closed according to
purchase order along with delivered income

Subsidiary (RWI) has gross profit of 1.21 percent which increased of loss when
compared to same period of year 2018 as amount of 5.59 percent due to increase of steel wire on raw
material while selling price decreased therefore causing decline in sales volume. The selling price in
year 2019 lower than year 2018 thus company has manage some deteriorated products and provision
for obsolete products so resulting company to has gross losses

Subsidiaries (UWC, WJC) has gross loss of income from projects and services 29.15
percent as increased when compared to same period of year 2018 as amount of 10.21 percent due to
postponing production plans and delivering customer reservation out of schedule causing company to
bear cost of labor and production overhead as well as acknowledgement of total remaining cost of
project work which has closed in accordance to purchase order along with delivered income
(3)
Expenses
Year 2019, total expenses of company and its subsidiaries equal to 3,615.77 Million Baht as
129.15 Million Baht increased from year 2018 as total expenses of 3,486.62 Million Baht or 3.70
percent by following reasons;

Cost of goods sold 1,475.25 Million Baht as 236.62 Million Baht decreased or 13.82
percent when compared to same period of year 2018 as amount of 1,711.87 Million Baht by
fluctuation from increased of sales volume

Cost of project work and services 835.63 Million Baht as 299.06 Million Baht
decreased or 26.36 percent when compared to same period of year 2018 as amount of 1,134.69
Million Baht by fluctuate from work deliver to customers and acknowledgement of total remaining cost
of project work which has closed in accordance to purchase order along with delivered income

Cost of sales 33.72 Million Baht as 12.08 Million Baht decreased when compared to
same period of year 2018 as 45.80 Million Baht due to deducted in sales volume which resulting in
lower freight

Cost of administration expenses of 208.47 Million Baht as 28.06 Million Baht
decreased when compare to same period of year 2018 as amount of 236.53 Million Baht due to
decline in compensation for executives and expenses of employees

Other expenses 493.18 Million Baht as 199.89 Million Baht increased or 68.15
percent when compared to same period of year 2018 as amount of 293.29 Million Baht due to
company has losses from impairment of investment in properties of 51.73 Million Baht, loss from land,
building and equipment 141.18 Million Baht, subsidiary (UWC) has increased loss from impairment on
investment in associates 42.01 Million Baht and loss from burden of contract of project 64.69 Million
Baht thus subsidiary has loss on impairment of other assets 14.06 Million Baht

Loss from investment 507.29 Million Baht is loss from disposal of investment in
trading securities of 4.42 Million Baht and unrealized loss from changes in fair value of investment in
trading securities of 502.87 Million Baht

Cost of financial 62.63 Million baht as 2.21 Million Baht decreased or 3.43 percent
when compared to same period of year 2018 of 64.44 Million Baht due to decline in loan from
Financial Institution
(4)
Net Profit (Loss)
Year 2019 company has total losses of 929.80 Million Baht as 993.37 Million Baht increased
when compare to same period of year 2018 as amount of net profit of 63.57 Million Baht due to
company and its subsidiaries has losses from business operation and unrealized loss from changes in
fair value of trading securities of 502.87 Million Baht, loss from impairment on properties for
investment 51.73 Million Baht, subsidiary has impairment loss on land, building and equipment 141.18
Million Baht increased, subsidiary (UWC) has impairment loss of investment in associate increase of
42.01 Million Baht, loss from burden of contract of project 64.69 Million Baht along with subsidiary has
loss on impairment of other assets 14.06 Million Baht
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2.

Financial Analysis

As December 31, 2019 company and its subsidiaries has total assets of 4,168.71 Million Baht
as 1,560.56 Million Baht decreased when compared to December 31, 2018 which has total assets of
5,729.27 Million Baht came from following reasons:
Cash and equivalent to cash 354.25 Million Baht as 409.80 Million Baht decreased
from end of year 2018 as amount of 142.25 Million Baht
Temporary investment 328.25 Million Baht as 409.80 Million Baht decreased from
end of year 2018 as amount of 738.05 Million Baht due to company and its subsidiaries has
unrealized loss from changes in fair value of investment in trading securities of 502.87 Million Baht
Trade account receivable and other debtors 334.80 Million Baht as 563.07 Million
Baht decreased from end of year 2018 as amount of 897.87 Million Baht, decline external trade
account receivable of 404.11 Million Baht, decreased in other receivable from third parties 110.86
Million Baht and accrued income from third parties decreased of 36.27 Million Baht
Short term loans as amount of 8.06 Million Baht as 0.62 Million Baht decreased from
end of year 2018 as amount of 8.68 Million Baht
Net inventories 383.81 Million Baht as 282.46 Million Baht decreased or 42.39
percent from end of year 2018 as amount of 666.74 Million Baht due to decline in raw materials of
125.69 Million Baht, in process work decreased of 67.43 Million Baht, finished goods 25.79 Million
Baht decreased, goods in transit 33.57 Million Baht decreased along with reduction of product
allowance 35.51 Million Baht thus subsidiary (UWC) has more factory supplies 5.31 Million Baht and
increased allowance for diminution in inventories 25.21 Million Baht, in process work 69.59 Million
Baht decreased and raw materials 40.25 Million Baht decreased, subsidiary (RWI) more work in
process 3.85 Million Baht, record additional allowance for diminution value of inventories 10.21 Million
Baht but less finished goods 24.36 Million Baht, raw material 84.96 Million Baht decreased and goods
in transit of 32.72 Million Baht
Other current asset 56.89 Million Baht as 23.46 Million Baht increased from end of
year 2018 as amount of 33.44 Million Baht due to increase in withholding tax
Non-current assets classified as assets held for sale 1,136.81 Million Baht as 984.64
Million Baht increased from end of year 2018 as amount 152.17 Million Baht decreased due to
subsidiary (PGE) subsidiary of UWC has transferred assets to a company in quarter 2-2019 due to
ceased operations
Deposit at bank pledged as collateral 218.15 Million Baht as 37.49 Million Baht
decreased from end of year 2018 as mount of 255.94 Million Baht due to subsidiary (UWC) and
subsidiary (ENS) withdraw bank deposit that passed contractual guarantee obligation
Available for sale investment 86.76 Million Baht as 91.47 Million Baht from end of
year 2018 as amount of 178.23 Million Baht due to subsidiary (RWI) sold investment to payback short
term loan from Financial Institution
Investment in affiliated 32.68 Million Baht as 100.51 Million Baht decreased from end
of year 2018 as amount of 133.19 Million Baht due to subsidiary (UWC) has loss from impairment of
investment in DIMET of 69.87 Million Baht as share losses of 28.93 Million Baht, investment 0.95
Million Baht along with loss from sales of investment of 0.76 Million Baht
Properties for investment 351.23 Million Baht as 51.75 Million Baht decreased or
12.84 percent from end of year 2018 as amount of 402.98 Million Baht due to company as assessed
assets fair value by external independent appraiser so loss from impairment of 51.73 Million Baht
Land, building and equipment – net of 570.52 Million Baht as 1,054.49 million Baht
decreased or 64.89 percent from end of year 2018 as amount of 1,625.01 Million Baht by more fixed
asset 30.31 Million Baht but decline in depreciation of company and its subsidiaries 81.03 Million Baht
and subsidiaries has recorded allowance for impairment of fixed assets 190.56 Million Baht. Apart
from this, classified land, building and equipment of subsidiary (UWC) in power plant business as
assets held for sales 808.12 Million Baht
Non-tangible assets 2.97 Million Baht as 171.25 Million Baht decreased or 98.30
percent from end of year 2018 as amount of 174.22 Million Baht – purchased more during year 0.74
Million Baht as decline from write-off 25.60 Million Baht – decline from subsidiary (UWC) has record
impairment from usage under selling of electricity agreement 99.69 Million Baht. Apart from this, has
classified non-tangible asset of subsidiary (UWC) in power plant business as asset held for sales
46.71 Million Baht
Deferred income tax assets 31.60 Million Baht as 17.47 Million Baht decreased or
35.60 percent from end of year 2018 as amount of 49.07 Million Baht
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Other Non-Current Asset 84.89 Million Baht as 10.84 Million Baht increased or 14.64
percent from end of year 2018 as amount of 74.05 Million Baht due to subsidiary (ENS) has more
prepaid expenses in term of equipment

3.

Asset Quality

Net Account Receivable
Company and its subsidiaries has total account receivable in year 2019 of 282.75
Million Baht which is debtor of whole subsidiaries as company debtor of 84.11 Million Baht by fully
recorded as allowance for doubtful account as classified in accordance to life of debts as follows:


Remaining Duration
Debtor – Not Yet Due
Debtor – Overdue
0 – 6 months
6-12 months
More than 12 months
Total
Less – doubtful accounts
Net Doubtful Accounts

2019
Million
Baht
195.40

2018

48.79

Million
Baht
382.62

83.59

20.87

5.03
116.49
400.51
(117.76)
282.75

2017

48.07

Million
Baht
546.91

300.79

37.79

137.74

17.13

1.26

6.63

0.83

1.95

0.24

29.08
100.00
(29.40)
70.60

105.96
796.00
(105.70)
690.30

13.31
100.00
13.28
86.72

117.78
804.38
(119.67)
684.71

14.64
100.00
14.88
85.12

%

%

%
67.99

As December 31, 2019 company and its subsidiaries has trade account receivable before
deducting allowance for doubtful accounts 400.51 Million Baht and allowance for doubtful accounts of
117.76 Million Baht resulting in more trade account receivable of 282.75 Million Baht - Accounts
receivable not yet due of 195.40 Million Baht or 48.79 percent, Trade accounts receivable not over 6
months 83.59 Million Baht or 20.87 percent (debtor of subsidiary “RWI” of 44.99 Million Baht and
subsidiary “UWC” of 36.32 Million Baht), overdue receivable more than 6 months but less than 12
months 5.03 Million Baht or 1.26 percent, overdue receivable more than 12 months 116.49 Million
Baht or 29.08 percent (company’s debtor 84.11 Million Baht; the company has filed lawsuits and
prosecuted – debtor of subsidiary (RWI) 11.27 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) 18.70 Million
Baht, allowance for doubtful accounts 117.76 Million Baht divided into company’s debtor 84.11 Million
Baht, debtor of subsidiary (RWI) 12.75 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) 18.49 Million Baht as
considered by executives as sufficient and appropriate amount.
For Trade Credit Policies, usually subsidiaries will give 7-90 days on credits at the present,
subsidiaries tries to improve on efficiency of collection the debts by asking for the payment of debts
when its due date and give short term credit for new customers. In summarized year 2019, average
duration of collecting money equals to 104 days which decreased when compared to year 2018 as
average of 106 days as RWI 102 days and UWC 103 days respectively.
 Net Inventories
Total of net inventories equals to 383.81 Million Baht as 282.46 Million Baht
decreased or equivalent to 42.39 percent when compared to year 2018 by the following details:
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Type of inventories
Finished Goods
Work in process
Raw Material
Factories supplies
Good in Transit
TOTAL
Deducted by allowance for
diminution in
value of
inventories
TOTAL

2019
Million
Baht
70.08
136.72
235.89
30.12
0.24
473.05

2018
%
14.81
28.91
49.86
6.37
0.05
100.00

Million
Baht
95.87
204.15
361.58
24.59
33.81
720.00

(89.24)

(18.86)

383.81

81.14

2017
%
13.32
28.35
50.22
3.41
4.70
100.00

Million
Baht
75.31
290.03
390.21
57.93
813.48

%
9.26
35.65
47.97
7.12
100.00

(53.73)

(7.46)

(19.65)

(2.42)

666.27

92.54

793.83

97.58

As at December 31, 2019 Company and its subsidiaries had net inventories equals to 383.81
Million Baht by proportion of finished goods as calculate to 14.81 percent, work in progress equals to
28.91 percent for proportion of raw materials equals to 49.86 percent and proportion of equipment
equals to 6.37 percent and good in transit of 0.05 percent
If we consider on turnover of inventory will see that company and its subsidiaries has the
rational from 36.49 ( Year 2018) and 27.85 ( Year 2019) times when compared to duration of average
sale period equivalent to about 13 days as increased when compared to year 2018 as average of 10
days. By this, it’s fluctuated by needs of customers as a consequence of the economic situation of the
country

4.

Liquidity


Cash Flow
In the year 2019 the company and its subsidiaries had cash and deposit money in the bank in
totaling of 354.45 Million Baht as increased 142.25 Million Baht (year 2018) which decreased of
212.20 Million Baht which consists of the following activities.
Transaction

Amount (million baht)

Cash Flows from (used in) operating activities

29.78

Cash Flows from (used in) investing activities

152.10

Cash Flows from (used in) financing activities

131.89

Cash or equivalent to cash (increase)

313.77

Cash and equivalent to cash of securities held to sales
Effect from exchange rate
Cash or equivalent to cash ended of year (increase)

(102.05)
0.48
212.20

In the year 2019, the company and its subsidiaries had positive value of cash flow from (used
in) operation activities of 29.78 Million Baht due to business operation for year ended December 31,
2018 after adjustment of transaction which is not cash as loss of 309.99 Million Baht – decline in trade
account receivable and other current receivable of 460.39 Million Baht, Trade and other current
receivables decreased 460.39 Million Baht, Revenue from finance lease receivables decreased10.99
Million Baht, less inventories 201.54 Million Baht, more other current assets 17.36 Million Baht and
more other non-current assets of 11.44 Million Baht, less Trade and other current payables of 25.96
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Million Baht, less other current liabilities of 13.77 Million Baht, pay retirement benefit of 6.60 Million
Baht, cash paid for interest of 47.63 Million Baht, cash paid for income tax of 23.98 Million Baht,
interest income of 20.25 Million Baht and receive withholding tax refunds 0.56 Million Baht
Cash Flow from used in investing activities as positive value of 152.10 Million Baht as came
from subsidiaries has decline from deposit pledged as collateral 12.55 Million Baht, company and its
subsidiaries received money from securities held for sales 36.83 Million Baht and sales of investment
571.09 Million Baht, received money from sales of investments in mutual funds held for trading in the
amount of 3.30 Million Baht, Receive money from sales of investments in subsidiaries of 17.78 Million
Baht, subsidiary received money from sales equipment vehicle of 5.57 Million Baht and subsidiary
(PGE) as subsidiary of UWC receive money from sales of non-current assets classified as held for
sale 152.17 Million Baht but company and its subsidiaries paid for purchase of investments in trading
securities and trading warrants 138.22 Million Baht, subsidiaries (RWI, ENS) paid for purchase of
investments in available-for-sale securities 478.60 Million Baht, subsidiary paid for paid for the
purchase of temporary investment in the amount of 5.63 Million Baht. The company paid for the
purchase of investment in the subsidiary in amount of 1.69 Million Baht and the company and its
subsidiary paid for the purchase of fixed assets in the amount of 30.31 Million Baht.
Cash in part of financial activities has positive number of 131.89 Million Baht due to
subsidiaries (UWC) repaying overdrafts of 17.34 Million Baht, subsidiaries has short term loans from
financial institution as amounting of 481.84 Million Baht, subsidiary (UWC) received money from
issuance of debenture 300 Million Baht and receive from short term loan to other company as
amounting of 30.50 Million Baht, UKB as subsidiary of UWC receive money from long-term loans from
financial institutions as amount of 326.30 Million Baht, subsidiaries (UWC, RWI) repayments of shortterm loans from financial institutions as amount of 616.78 Million Baht. The subsidiary (UWC) paid the
debentures as amount of 300.00 Million Baht and paid short-term loans from other companies as
amount of 21.00 Million Baht. The subsidiary (ENS, UKB) made payment. Repaying long-term loans
from financial institutions as amount of 44.50 Million Baht and subsidiary paid back the liabilities under
financial lease in the amount of 7.13 Million Baht thus net cash equivalents increased by 313.77
Million Baht, resulting in the remaining cash balance as of 31 December 2019 of 212.20 Million Baht

5.

Source of Funds


Liabilities
As the end of year 2019, total liabilities of company and subsidiaries equals to 2,052.86
Million Baht which 34.46 Million Baht decrease when company year ended to year 2018 as amounting
of 2,087.32 Million Baht due to increase from an increase in other current liabilities and income
waiting to be recognized but decreased from short-term loans from financial institutions, trade and
other current payables as deferred income tax liabilities
Current assets in year 2019 equals to 1,438.16 Million Baht which 283.79 Million Baht
increased when compared to year 2018 as amounting of 1,154.37 Million Baht as main reason came
from subsidiary (UWC, RWI) has Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions
decreased by 188.04 million baht, Trade and other payables decreased by Baht 274.80 million
(External payables decreased by 223.95 million baht, other payables decreased by 47.59 Million
Baht. Payable from purchase of subsidiaries decreased by 20.65 Million Baht but advance received
from outsiders increased by 20.67 Million Baht), subsidiary (ENS) payback long term loans from
Financial Institution of 24.52 Million Baht, Liabilities under financial lease agreements due within one
year decreased by Baht 5.48 Million Baht, declines in other current liabilities 23.99 Million Baht,
subsidiary (UWC) received money from issuance of debenture 300 Million Baht, more short term
loans from other company 9.50 Million Baht, subsidiary (UWC) has an estimate of other current
liabilities in the amount of 64.69 Million Baht. It is an estimate of liabilities from project work contracts
that create burden. Because the raw material price has fluctuated from the quotation date Liabilities
included in the assets for sale classified as assets held for sale in the amount of 425.25 Million Baht
are classified as liabilities of the subsidiary of UWC in the power plant business, which are liabilities
held for sale. (See Notes To Financial Statement 15.2)
Other non-current liabilities in year 2019 as amounting of 614.70 Million Baht as decrease of
318.25 Million Baht from year 2018 as amount of 932.45 Million Baht due to UWC has payback
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debenture of 300 Million Baht, liabilities under financial agreement decline of 1.09 Million Baht Due to
the subsidiary company has paid the debt under the contract. Deferred income tax liabilities
decreased by 53.52 Million Baht. Provisions for employee benefits increased by 8.91 Million Baht and
subsidiaries (ENS) increased deferred income by 25.96 Million Baht
Proportion of shareholders
As at December 31, 2019 Company had proportion of shareholders equals to 1,580.47 Million
Baht as 944.11 Million Baht decreased when compared to December 31, 2018 of 2,524.57 Million
Baht due to reducing from operating losses and decreased from change in proportion in subsidiary


Sufficient Capital
As at December 31, 2019 the company and its subsidiaries has source of financing from long
term loans financial institution and issuance of debenture which expecting have enough sufficient
funds


Appropriateness of capital structure or source of funds
As at December 31, 2019, the company and its subsidiaries has debt to equity ratio equal to
1.30 times as increased when compared to year 2018 as of 0.83 times due to the reduction of total
liabilities at the rate of 1.65 percent as main reason due to decreased bank overdrafts and short-term
loans. Trade and other current payables decreased, shareholders' equity decreased by 944.11 Million
Baht or 37.40% decrease due to the company has a loss


Adequacy of liquidity
As at December 31, 2019 – The company and its subsidiaries has ratio for liquidity of 1.83
times as decrease when company to year 2018 of 2.32 times thus expecting company and its
subsidiaries has current asset for pay off current liabilities of 1.83 times


Ability to repay debts and fulfill importance information on loan
As at December 31, 2019 – The Company and its subsidiaries has abilities to repay debts of
2.13 times as decreased from year 2018 of (3.62) times seems that company and subsidiaries has
more abilities to repay debts with under loans conditions as well.


6.

Factors may impact operation or Financial Status in the future

As nature business of company itself is to holding shares in other companies which may
affect business operation or financial status therefore company depends on business as invested and
to invest. At the present, company and its subsidiaries are invested in following businesses:
1.
Subsidiary (UWC) as business of

Manufacture of electricity and telecommunication infrastructure thus factors
that affect operations are
Primary source of income from accepting production work for the
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) either by
submitting a bidding envelope directly to EGAT itself or bidding for a
contract for the electricity supplier to install electricity poles to EGAT
Therefore, if there are any factors that affect amount of work to be
opened, submit the bidding envelope. Or the company is not able to
compete with competitors in the bidding price will directly affect
revenue. However, the company is aware of risk factors of income
fluctuation that may occur The company therefore plans to expand
the market to other products and services. This has the ability to
produce without needing additional investment such as the
production of steel structure columns for other infrastructures and the
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galvanized contract, etc. There is also a plan to expand the customer
base to foreign countries as well.
Fluctuation of raw material prices both in steel and zinc which may
vary according to the world economy and the demand and supply of
the raw material fluctuation of raw material prices Will have a
direct impact on the company's production costs. However, the
company closely monitors the movement of the said raw material
prices And adjusting the selling price calculation to be in line with the
raw material price

Energy Business Which is operated by a subsidiary of UWC, a biomass
power plant business Which sells electricity to the Provincial Electricity
Authority Which the main factors affecting the operations are
Ability to produce electricity for distribution to the Provincial Electricity
Authority The subsidiary company has adjusted and changed the
machinery. Including repair and maintenance of machinery In order
to be able to generate electricity continuously and more efficiently
there is also a plan to hire power plant management experts In order
to improve management methods to be more efficient
Fuel procurement and fuel price fluctuations The subsidiary company
has good relations with local fuel suppliers in which the subsidiary
operates power plants. And having enough sellers on hand to meet
demand with a policy to reserve fuel for production for a period of not
less than 30 days
2. Subsidiary (RWI) as nature of business is produce and distribute of PC-Wire, Welding Wire
by main feature as affect business operation are raw materials, fluctuation of exchange rate,
competition in term of price which will cause decline in gross profit and depends to economic situation
as customers need more or less product
3. Subsidiary (ENS) engages in the production and distribution of electricity and thermal
energy for SCG Ceramics Public Company Limited and the distribution of electricity to Sosuco
Ceramic Company Limited. The main factors affecting Operation is In case of machinery disruption, it
will cause the company to lose its continuity in production and distribution of electricity and heat
energy. Will cause the company to not have operating income and have fines due to unable to
perform according to the contract and in the case of industrial gas prices and natural gas values
which is adjusted independently If the adjustment is not in the same direction, it will affect the
company's operating results
4. Subsidiary (PLE) as nature of business is construction business and tunneling as main
factor affecting operation is performance of contract as received within specified period which has
factor that customers have to deliver area for company to work If unable to deliver the area, it will
result in unable to perform work according to the contract thus has an impact on planning of
machinery usage and acceptance of other projects That has been predetermined; including if the
operation of that project is not completed yet But machinery has to be moved to work in a new project
first Resulting in an increase in the cost of moving machinery and having to negotiate compensation
from customers
5. Subsidiary (WJC) as nature of business -Metal construction service business Design and
metal forming services by accepting both domestic and international metalwork in petrochemical
industry, energy industry, high voltage transmission towers, telecommunications signal towers and
others, which require structural steel materials, steel pipes etc. Therefore, the change in raw material
prices will affect the cost. Of WJC to prevent the risk of price setting and bidding price in various
projects will maintain profit margins at a level that can compete with other operators and continuously
improve production management to control production costs to be at an appropriate level
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The company have target to invest in business which get along with current business of
subsidiaries and Affiliate Company or potential to growth of business in accordance to economic and
society.
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-

Audit Committee has verified the internal control systems by reviewed practices and
responsibilities in order to make sure that has processes are conducting appropriate internal
investigation with effectively. Apart from this, approved of work plans annually, internal audit
has make of risk plans respectively and adjust audit plans in order to be consistent with
changes in risk throughout further practices follows internal audit plans. Audit Committee has
opinions on internal audit control system is independent, adequate and practices of internal
audit are relevant as required, good communication among executives and auditors and
support any practices of Audit Committee

-

Audit Committee has reviewed on risk management as appropriate and effective by review
importance risk factors which disclosed in annual report

-

Capital Engineering Network Public Company Limited has encourage all levels of employees
to be consistency in ethics and integrity in term of anti-corruption for create culture and values
of organization through anti-corruption policies as have a way to point out clues to
management and all staff levels and show intention to participate in Anti – Corruption to
increase effectiveness in corporate governance by files self-assessment in form of Anti –
Corruption in order to get certified from Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption (CAC) and certified as a member Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption from the CAC

Practices in accordance to rules
-

Audit Committee has Reviews Company related to law abiding from Securities and Exchange
Commission and The Stock Exchange of Thailand, regulations from Capital Market
Supervisory Board and other relevant to business operation including obligations that the
company has with third parties, Audit committee has no any issue that contradictory to law
and requirements

Related Transaction
Acquisition and Disposition of Assets
-

Audit Committee has considered on related transaction of company with person or related
juristic person or any transaction as conflict of interest to company follows regulation of
Securities and Exchange Commission and any other related division to make sure that has
highest return to company
Audit Committee have agreed with report of executives (Accounting and Finance) as related
business transaction or financial assistance transaction thus the company operates in
accordance with normal business conditions that have general trading conditions that are
reasonable. Fairness and maximum benefit to the company, including all significant items that
have been disclosed and correctly shown in the financial statements and notes.

-

Audit Committee has considered transaction on acquisition of assets for size and value which
may affect financial status and business operation in accordance to rules and guidelines of
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand and Capital
Market Supervisory Board; Audit Committee has comments and report to supervisor of
accounting and finance; acquisition and disposition of assets happened, the company follows
rules completely and correctly

Capital Engineering Network PCL.

419

To maintain quality of Audit committee
-

Audit Committee has reviews its charters to be in accordance to current situations as
approved by Board of Directors every year. Mentioned charter still complete and consistent to
assigned duties and comments on those practical under Audit Committee Charter

-

Audit Committee has reviews and evaluates performance in accordance to charters and good
corporate governance as results Audit Committee has perform duties efficiently with
independence in accordance to good practices and Audit Committee Charter which help to
strengthen the good corporate governance system effectively.

-

Audit Committee has prepare performing report to Board of Directors for acknowledgement
quarterly thus year 2018 there are 4 reports in total

External Auditors
Audit Committee has considered on independent evaluation and performance of auditors year
2019 and saw that the overall performance was satisfactory and independently
-

Year 2020, company has selected office which is in list of auditors approved by Board of
Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand from quality of office
including details of submitted audit fees; Audit Committee has considered and proposed to
Board of Directors to ask for approval from shareholders meeting to appoint Miss Susan
Eiamvanicha certified public accountant no. 4306 and/or Mr. Suchart Panitcharoen certified
public accountant no. 4475 and/or Miss Chuenta Chommern certified public accountant no.
7570 and/or Miss Wandee Eiamvanicha certified public accountant no. 8210 and/or Mr.
Kiatisak Vanithanun certified public accountant no. 9922 of SP Audit Company Limited ("SP
AUDITW") is the company's auditor for the year 2020 and requested to approve the audit fees
for the financial statements for the year 2020 and the financial statements review fees
Quarterly of the company And consolidated financial statements Totaling 1,500,000.- Baht

Overall comments and concerns
From duties of Audit Committee in year 2019 so believed that company has accurate and reliable in
term of accounting and financial report system, adequate internal control, effective in term of risk
management, good corporate governance includes any practice in accordance with laws, regulations
and any related rules for business operation.
In the performance, Audit Committees has use their knowledge, can be attributed to the conservative
and independent enough and no limitation on receive information from executives, employees and
related person including any suggestion in order the have benefit in every division equally.

In the name of Audit Committee

Chairman of Audit Committee
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Report on Responsibilities of the Board of Directors on Financial Reporting
Board of Directors has realized on duties and responsibilities as holding position of directors
in listed company to be responsible to financial statement of Capital Engineering Network Public
Company Limited thus financial statement have been prepared in accordance with Thai Financial
Reporting Standards (TFRS) by considering to select appropriate accounting policies and practice
regularly along with careful discretion and reasonable estimates in preparation ,important information
has been disclosed sufficiently in Notes to the financial statements as well as providing an
explanation and analysis of company's financial status and operating results for benefit of
shareholders and general investors. However, the aforementioned financial statements have been
audited from Independent auditor
Apart from this, Board of Directors has encouraged company to practice in accordance to
good corporate governance as well as providing Risk Management System and efficient and effective
internal control system. To ensure that recording on account is accurate, complete, and sufficient to
maintain company's assets including Anti-Corruption or abnormally significant operation
In this regard, the Audit Committee which consists of Independent Director of responsible for
the quality of financial statements and internal control system thus opinion of audit committee has
appeared in audit committee report as shown in annual report and annual registration statement
(Form 56-1).
From Management Structure and Internal Control System and reviews from Certified Public
Accountant, it is reasonable confident to believe that the Financial Statement of the company as of
December 31, 2019 shows operating results, cash flow with reasonable accuracy accounting to basic
accounting principles.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman
and Acting Chief Executive Officer
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

Qualified Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Capital Engineering Network Public
Company Limited and its subsidiaries (the “Group”) and the separate financial statements of
Capital Engineering Network Public Company Limited (the “Company”) which comprise the
consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2019, and the
related consolidated and separate statements of profit or loss and other comprehensive income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the
consolidated and separate financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In our opinion, except for the possible effects on the consolidated financial statements for the
year ended December 31, 2019 of the matter described in the first paragraph in the Basis for
Qualified Opinion section of our report and except for the possible effects on the corresponding
figures on the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019 of the
matters described in the second paragraph in the Basis for Qualified Opinion section of our
report, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of Capital Engineering Network Public Company
Limited and its subsidiaries and of Capital Engineering Network Public Company Limited as at
December 31, 2019 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”).
Basis for Qualified Opinion
1)

422

As described in Note 16.2 to the financial statements, the Group recorded investment in
Dimet (Siam) Public Company Limited, a domestic associate (which the fiscal year
begins on July 1 and ends on June 30) and accounted for by the equity method, is
carried at Baht 19 million (net of an allowance for impairment) on the consolidated
statement of financial position as at December 31, 2019, and recognized share of loss
of such associate amounting to Baht 29 million on the consolidated statement of profit or
loss and other comprehensive income for the year then ended. The Group recorded
investment in such associate under equity method by using the statement of financial
position as at December 31, 2019, which was prepared by the management of such
associate and has not been audited. Therefore, we were unable to determine whether
any adjustments to these amounts were necessary.
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2)

As described in Note 4 to the financial statements, during the year ended December 31,
2019, the Group discovered that work in process, included as a part of inventories in the
consolidated statement of financial position as at December 31, 2018, was overstated by
Baht 174 million. The Group retrospectively restated the consolidated financial
statements for the year ended December 31, 2018. We received the adjusted information
from the Group’s management but such information was unable to conclude whether it
should be adjusted in the consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income for the year ended December 31, 2018 or the years before that
date. The financial statements for the year ended December 31, 2019 were not
impacted by the above matter. However, we expressed a modified opinion on the
consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019 because of the
possible effect of above matter on the comparability of the current period’s figures and
the corresponding figures.

We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities
for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements section of our report. We
are independent of the Group in accordance with the Federation of Accounting Professions’
Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are
relevant to the audit of the consolidated and separate financial statements, and we have
fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our qualified opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the consolidated and separate financial statements of the current
period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated and the
separate financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not
provide a separate opinion on these matters. In addition to the matter described in the Basis
for Qualified Opinion section, we have determined the matters described below to be the
key audit matters to be communicated in our report.
Key Audit Matters
Impairment on investments in subsidiaries in the
separate financial statements and their intangible
assets of such subsidiaries in the consolidated
financial statements
As there are certain subsidiaries having net loss
continuously and substantial deficit as at December
31, 2019 which the Company’s management consider
as indicators of impairment on investments in the
subsidiaries in the separate financial statements and
their intangible assets of those subsidiaries in the
consolidated financial statements. As such, the
Company’s management estimate realizable values of
its investment in subsidiaries and their intangible
assets of such subsidiaries for consideration of their
losses on impairment. The realizable values are
estimated at their fair values less costs to sell those
assets.

Key Audit Responses

Key audit procedures were included:
• Understanding the impairment consideration process
and related internal control procedures on the
recognition of impairment of investments in
subsidiaries and their intangible assets of such
subsidiaries.
• Evaluating the design and implementation of the
internal control procedures on the recognition of
impairment of investments in subsidiaries and their
intangible assets of such subsidiaries.
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Key Audit Matters
We consider that the exercising of management’s
judgment relate to significant assumptions for
estimation of losses on impairment on investments in
subsidiaries in the separate financial statements and
on intangible assets of those subsidiaries in the
consolidated financial statements are key audit
matters because of materiality of transactions of the
Company’s investments in subsidiaries and their
intangible assets of those subsidiaries.
The accounting policies and disclosure of investments
and impairment of investments in subsidiaries are in
Notes 3.5 and 16, and of intangible assets and
impairment of intangible assets of the subsidiaries are
in Notes 3.9, 3.11 and 20.

Key Audit Responses
• Performing substantive testing as follows:
- Understanding and evaluating the appropriateness
of the methodology used to calculate the net
realizable value of investments in subsidiaries,
including examining the information in relation to
the management consideration of impairment
indicators for investments in subsidiaries and their
intangible assets of such subsidiaries.
- Examining the supporting documents in relation
to the management consideration of impairment
indicators for investments in subsidiaries and
their intangible assets of such subsidiaries.
- Assessing the appropriateness of valuation model
and key assumptions used by the management
used in the estimation of the allowance for
impairment of investments in subsidiaries and
their intangible assets of such subsidiaries.
- Reviewing
disclosures.

the

presentation

and

related

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises
information in the annual report, but does not include the consolidated and separate financial
statements and our auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available
to us after the date of this auditors’ report.
Our opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other
information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated and separate financial statements, our
responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and,
in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated.
When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein,
we are required to communicate the matter to those charged with governance and the
management of the Company.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and
separate financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible
for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group and the
Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the
Company’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial
Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and
separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due
to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate

financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures
responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
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• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and
the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the
Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and the
separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated
and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of

the entities or business activities within the Group to express an opinion on the
consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and
performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied
with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them
all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those
matters that were of most significance in the audit of the consolidated and separate
financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We
describe these matters in our auditors’ report unless law or regulation precludes public
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a
matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of
doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.

BANGKOK

March 2, 2020
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

As at

As at

As at

As at

As at

December 31,

December 31,

January 1,

December 31,

December 31,

2019

2018

2018

2019

2018

“Restated”
ASSETS
CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents

9.1

354,448,491

142,252,204

184,553,022

10,442,481

8,124,914

Current investments

10.1

328,250,334

738,053,983

149,339,722

183,842,156

469,809,568

Trade and other current receivables

11.1

334,802,100

897,874,065

941,499,921

14,700,860

25,061,399

Current portion of receivables under
11.2

35,940,668

38,064,192

35,147,008

Short-term loan

finance lease agreements

12

8,060,119

8,682,290

8,858,890

Inventories

13

383,808,342

666,274,225

793,826,080

Other current assets

14

56,890,629

33,434,473

47,023,383

Disposal asset group classified as held for sales

15

1,136,808,885

152,172,475

2,639,009,568

2,676,807,907

Total Current Assets

2,160,248,026

-

-

110,000,000
-

168,386,000
-

4,851,759
-

4,698,750
-

323,837,256

676,080,631

NON-CURRENT ASSETS

Deposits used as collateral

37

218,149,000

255,939,694

219,233,024

-

-

10.2

86,761,907

178,229,328

480,740,408

-

-

Receivables under finance lease agreements

11.2

150,895,536

159,766,452

197,830,644

Investments in subsidiaries

16.1

Available-for-sale investments

Investments in associates

16.2

Investments in joint ventures

16.3

32,685,467
-

133,187,199
-

122,076,045
-

-

-

916,227,723

999,151,365

-

-

-

-

Investment properties

17

351,227,956

402,981,826

404,688,426

351,227,956

402,981,826

Property, plant and equipment

18

570,521,255

1,625,013,547

1,885,938,651

4,554,810

5,144,452

Goodwill

19

Intangible assets

20

2,971,305

174,225,052

377,687,045

6,045

11,005

Deferred tax assets

21

31,604,691

49,068,985

76,337,792

35,013,953

2,936,803

Other non-current assets
Total Non-current Assets
TOTAL ASSETS

-

-

46,288,517

-

-

84,887,671

74,046,286

81,906,172

2,419,297

2,419,797

1,529,704,788

3,052,458,369

3,892,726,724

1,309,449,784

1,412,645,248

4,168,714,356

5,729,266,276

6,052,974,750

1,633,287,040

2,088,725,879

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

As at

As at

As at

As at

As at

December 31,

December 31,

January 1,

December 31,

December 31,

2019

2018

2018

2019

2018

“Restated”
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions

22

192,327,589

380,369,239

325,510,525

Trade and other current payables

23

389,153,951

663,949,067

576,109,354

Short-term borrowings from related company

22

-

Short-term borrowing from other company

22

Current portion of long-term debentures

22

300,000,000

49,000,000

22

-

39,500,000
-

-

9,756,483
30,000,000

9,641,343
-

-

-

800,000,000

-

-

24,960,000

-

-

Current portion of long-term borrowings
from financial institutions

24,520,000

Current portion of liabilities under
finance lease agreement

24

Income tax payable
Provision of current liability

1,548,516
1,181,252

25

Other current liabilities

64,686,730
15,009,987

7,032,987
39,002,600

8,114,431

-

-

16,886,434

-

-

34,721,902

-

-

654,371

773,195

Liabilities included in disposal asset group
classified as held for sales

15

Total Current liabilities

-

-

1,438,159,330

425,251,305

1,154,373,893

1,786,302,646

300,000,000

600,000,000

40,410,854

10,414,538

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term debentures

22

Long-term borrowings from financial institutions

22

Liabilities under finance lease agreements

24

1,395,415

Deferred tax liabilities

21

188,393,680

-

-

-

24,520,000

-

-

2,497,854

9,400,059

-

-

241,903,419

200,092,793

-

-

-

-

Non-current provision for employee
benefit obligations
Deferred income
Other non-current liabilities
Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
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26

65,606,966

56,700,722

56,484,592

57,801,091

31,843,130

59,985,841

1,503,720

-

-

9,122,252
300,000

6,005,605
-

614,700,872

932,945,125

350,483,285

9,422,252

6,005,605

2,052,860,202

2,087,319,018

2,136,785,931

49,833,106

16,420,143

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

As at

As at

As at

As at

As at

December 31,

December 31,

January 1,

December 31,

December 31,

2019

2018

2018

2019

2018

“Restated”
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
(CONTINUED)
SHAREHOLDERS' EQUITY
SHARE CAPITAL

27

Authorized share capital
968,684,506 ordinary shares of Baht 1 each

968,684,506

1,117,712,067 ordinary shares of Baht 1 each

968,684,506
1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

Issued and paid-up share capital
745,141,929 ordinary shares of Baht 1 each,

745,141,929

745,141,929

-

745,141,929

745,141,929

fully paid
745,141,378 ordinary shares of Baht 1 each,

-

-

745,141,378

-

-

fully paid
891,305,114

SHARE PREMIUM

891,305,114

891,304,563

891,305,114

891,305,114

RETAINED EARNINGS (DEFICIT)

Appropriated - Legal reserve

29

Unappropriated (Deficit)

45,397,932

45,397,932

29,769,475

45,397,932

45,397,932

(594,703,823)

337,537,930

289,596,328

-98,391,041

390,460,761

90,194,118

90,194,118

90,194,118

-

-

229,234

433,494

1,315,224

-

-

OTHER COMPONENTS OF EQUITY

Unrealised gain on revaluation of land
Unrealised gain on revaluation of
available-for-sale securities
Difference on translation of financial statements
Changes in controlling interest in subsidiaries

204,496

66,141

(61,253)

-

-

402,699,687

414,498,180

425,834,102

-

-

TOTAL ATTRIBUTIONS TO OWNERS
OF THE PARENT
NON-CONTROLLING INTERESTS
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

1,580,468,687

2,524,574,838

2,473,093,935

1,583,453,934

2,072,305,736

535,385,467

1,117,372,420

1,443,094,884

-

-

2,115,854,154

3,641,947,258

3,916,188,819

1,583,453,934

2,072,305,736

4,168,714,356

5,729,266,276

6,052,974,750

1,633,287,040

2,088,725,879

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2019

2018

2019

2018

“Restated”
REVENUES

Revenue from sales

1,427,567,898

1,688,472,199

-

647,000,476

1,029,540,267

-

416,775,787

-

-

Revenue from steel tower manufacturing
and rendering service
Gain from investment
Other income

30

Total revenue

350,529,165

32,976,152

133,996,704

20,525,553

65,050,238

2,107,544,526

3,268,784,957

20,525,553

415,579,403

1,475,254,796

1,711,867,731

-

-

835,627,052

1,134,695,443

-

-

33,718,811

45,798,976

-

208,466,011

236,531,621

493,179,399

293,289,062

32

EXPENSES

Cost of sales
Cost of steel tower manufacturing and rendering service
Distribution costs
Administrative expenses
Other expenses

31

Loss from investment

507,293,237

Finance costs
Total expenses
Share of loss on investments in associates

16.2

-

55,090,619

33,558,840

162,184,925

-

322,301,242

-

62,228,667

64,436,470

3,615,767,973

3,486,619,303

733,699

(28,930,040)

(9,359,446)

(1,537,153,487)

(227,193,792)

(519,784,932)

382,020,563

(1,564,049)

(67,929,817)

32,077,150

(69,451,427)

(1,538,717,536)

(295,123,609)

(487,707,782)

312,569,136

540,310,485
-

33,558,840
-

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
(EXPENSE) INCOME
INCOME TAX (EXPENSE) INCOME
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)

Notes

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

Consolidated
31, 2019
financial statements

2019

financial statements

2018

financial statements

Items that will be classified subsequently to profit or loss

2019

2018

Separate
financial statements

2018

Available-for-sale investments

UNIT : BAHT

2019

“Restated”
Consolidated

Notes
Other comprehensive income (loss)

Separate

2019

2018

“Restated”

Transferring gains
during
Other comprehensive
income
(loss)the period
available-for-sale
investments
Items that Remeasurement
will be classifiedofsubsequently
to profit
or loss

(1,810,600)

(4,122,566)

-

-

1,362,579

2,768,903

-

-

89,604
(1,810,600)

270,730
(4,122,566)

--

--

377,378
1,362,579

322,488
2,768,903

--

--

-

-

Income tax relating
to items that will be reclassified
Available-for-sale
investments
subsequently
to profit
or the
lossperiod
Transferring
gains
during
Difference
on translation
of financial statements
Remeasurement
of available-for-sale
investments

18,961

Income tax relating to items that will be reclassified
Items thatsubsequently
will not be classified
subsequently
to profit or loss
to profit or
loss
Actuarial losses
Difference
on translation of financial statements

26

Income tax relating to items that will not be reclassified
to profit
or loss to profit or loss
Items that willsubsequently
not be classified
subsequently
Actuarial losses

26

OTHER
COMPREHENSIVE
Income
tax relating toLOSS
items that
FOR THEsubsequently
YEAR, NET OF
TAX or
to profit

(760,445)

89,604

270,730

(5,562,735)
377,378

322,488

18,961

(760,445)

141,879

-

(5,420,856)
(5,562,735)

--

-

-

-1,144,020
-

--

-

-

(1,144,020)
-1,144,020

--

(1,144,020)
-

--

will not be reclassified
(5,401,895)
141,879

loss

(5,420,856)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

(1,544,119,431)

FORCOMPREHENSIVE
THE YEARS
OTHER
LOSS

(5,401,895)

FOR THE YEAR, NET OF TAX

(760,445)
-

(1,144,020)

(295,884,054)
(760,445)

(488,851,802)
(1,144,020)

312,569,136
-

PROFITCOMPREHENSIVE
(LOSS) ATTRIBUTABLE
TO: (LOSS)
TOTAL
INCOME

of the Parent
FOROwners
THE YEARS
Non-controlling interests
PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Parent
TOTAL
COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS)
Non-controlling
interests
ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Parent
interests
TOTALNon-controlling
COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS)
ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Parent
33

EARNINGS
(LOSS) PER
SHARE
Non-controlling
interests

Basic earnings (loss) attributable to
owners of the parent per share
Diluted earnings
EARNINGS
(LOSS)(loss)
PER attributable
SHARE

to

owners of
the parent
per share
Basic earnings
(loss)
attributable
to
owners of the parent per share

(929,802,321)
(1,544,119,431)

63,570,059
(295,884,054)

(487,707,782)
(488,851,802)

(608,915,215)

(358,693,668)

-

(1,538,717,536)

(295,123,609)

(487,707,782)

(929,802,321)

63,570,059

(608,915,215)

(358,693,668)

(487,707,782)
-

(1,538,717,536)

(295,123,609)

(487,707,782)

312,569,136
312,569,136
312,569,136
312,569,136
-

(932,307,658)

62,815,723

(488,851,802)

(611,811,773)

(358,699,777)

(1,544,119,431)

(295,884,054)

(932,307,658)

62,815,723

(611,811,773)

(358,699,777)

-

(1,544,119,431)

(295,884,054)

(488,851,802)

312,569,136
312,569,136

(488,851,802)
(488,851,802)

312,569,136
312,569,136
312,569,136

(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

33
(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

Diluted earnings (loss) attributable to
owners of the parent per share

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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891,305,114

745,141,929

Total comprehensive income (loss) for the year

Ending balance as at December 31, 2018 - Restated

-

-

-

-

-

-

-

-

-

551

Net profit (loss) for the year - restated

-

4

Effect from correction of prior year error

-

Appropriation to legal reserve

Net profit (loss) for the year - as previously reported

-

Purchases subsidiary's shares
29

-

Dividends paid by subsidiary

-

16.1

Disposal of investments in subsidiary

551

745,141,378

891,304,563

premium

fully paid-up
share capital

Share

Issued and

Gain on sales of subsidiary's warrants

28

Shares to be issued from exercise of warrants

Changes in shareholders' equity for the year

Beginning balance as at January 1, 2018

Notes

45,397,932

-

-

-

-

15,628,457

-

-

-

-

-

29,769,475

- legal reserve

Appropriated

31, 2019

337,537,930

-

63,570,059

(69,501,233)

133,071,292

(15,628,457)

-

-

-

-

-

289,596,328

90,194,118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

433,494

(881,730)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,141

127,394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(61,253)

securities

1,315,224

statements

available-for-sale

90,194,118

on financial

revaluation of

revaluation

Currency
translation

Unrealised gain on

Gain on land

Other comprehensive income

Other components of equity

Consolidated financial statements
Attributable to owners of the parent

Unappropriated

Retained earnings

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

414,498,180

-

-

-

-

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,857,114)

425,834,102

subsidiaries

interest in

controlling

Changes in

2,524,574,838

(754,336)

63,570,059

(69,501,233)

133,071,292

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,856,012)

2,473,093,935

of the parent

owners

Total

Non-

1,117,372,420

(6,109)

(358,693,668)

(105,300,660)

(253,393,008)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

-

9,567,763

67,081,437

1,443,094,884

interests

controlling

3,641,947,258

(760,445)

(295,123,609)

(174,801,893)

(120,321,716)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

7,713,172

9,375,783

48,225,425

3,916,188,819

equity

Total

UNIT : BAHT

Capital Engineering Network PCL.
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891,305,114

745,141,929

Purchases subsidiary's shares

Loss for the year

Total comprehensive income (loss) for the year

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Ending balance as at December 31, 2019

-

-

-

-

-

-

-

891,305,114

Shares to be issued from exercise of warrants

745,141,929

share capital

Share
premium

Issued and
fully paid-up

Disposal of investments in subsidiary

Changes in shareholders' equity for the year

Beginning balance as at January 1, 2019

Notes

45,397,932

-

-

-

-

-

45,397,932

- legal reserve

Appropriated

(594,703,823)

(2,439,432)

(929,802,321)

-

-

-

337,537,930

Unappropriated

Retained earnings

31, 2019

90,194,118

-

-

-

-

-

229,234

(204,260)

-

-

-

-

204,496

138,355

-

-

-

-

66,141

securities

433,494

statements

available-for-sale

90,194,118

on financial

revaluation of

revaluation

Currency
translation

Unrealised gain on

Gain on land

Other comprehensive income

Other components of equity

Consolidated financial statements
Attributable to owners of the parent

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUED)

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

402,699,687

-

-

-

(1,661,700)

(10,136,793)

414,498,180

subsidiaries

interest in

controlling

Changes in

Total

1,580,468,687

(2,505,337)

(929,802,321)

-

(1,661,700)

(10,136,793)

2,524,574,838

of the parent

owners

535,385,467

(2,896,558)

(608,915,215)

(1,882,786)

31,706,804

802

1,117,372,420

interests

controlling

Non-

2,115,854,154

(5,401,895)

(1,538,717,536)

(1,882,786)

30,045,104

(10,135,991)

3,641,947,258

equity

Total

UNIT : BAHT

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Separate financial statements

Notes

Retained earnings (Deficit)

Issued and

Share

paid-up

premium

share capital
Beginning balance at January 1, 2018

745,141,378

891,304,563

Appropriated

Unappropriated

Total

- legal reserve

(Deficit)

equity

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

Changes in shareholders' equity for the year
Issuance of ordinary Shares from exercise of
warrants

28

Current period legal reserve

29

551

551

-

-

-

15,628,457

Gain for the year

-

-

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

(15,628,457)
312,569,136
-

1,102
312,569,136
-

Ending balance at December 31, 2018

745,141,929

891,305,114

45,397,932

390,460,761

2,072,305,736

Beginning balance at January 1, 2019

745,141,929

891,305,114

45,397,932

390,460,761

2,072,305,736

(487,707,782)

(487,707,782)

Changes in shareholders' equity for the year
Loss for the year

-

Total comprehensive loss for the year
Ending balance at December 31, 2019

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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745,141,929

891,305,114

45,397,932

(1,144,020)

(1,144,020)

(98,391,041)

1,583,453,934

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2019

2018

2019

2018

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit (loss) before income tax (expense) income

(1,537,153,487)

(227,193,792)

(519,784,932)

382,020,563

32

106,650,382

192,713,727

972,257

1,058,651
(8,272,229)

Adjustments for:
Depreciation and amortization
Interest income

30

(16,138,853)

(39,683,424)

(7,089,031)

Interest expenses

32

62,228,667

64,436,470

733,699

Dividend income

30

(84,024)

(344,076)

(84,024)

(46,709,912)

10,708,902

(13,971,087)

15,994,611

(3,886,111)

(9,452,383)

4,646,000

Doubtful accounts (reversal)
Doubtful accounts on loans to related companies (reversal)

12

-

-

-

Loss of allowance for decline in value
of inventories (reversal)
Loss on impairment of investment in subsidiary

32
16.1 and 31

35,509,443
-

34,073,161

-

-

110,446,067

-

-

51,728,762

-

Loss on impairment of investment properties

17 and 31

51,728,762

Loss on impairment of fixed assets

18 and 31

190,556,465

49,377,727

-

20

99,685,714

154,205,810

-

18 and 31

1,838,617

(998,466)

Loss on impairment of intangible assets
(Gain) loss on disposal and write-off equipment
(Gain) loss on disposal and write-off intangible assets

3,083

Write-off warrants held as trading securities expired

-

-

-

10,096

-

(1,282,329)
-

-

10,136,793

-

(405,977,462)

298,063,374

(339,786,781)

Unrealized (gain) loss on change in fair value
of trading securities

502,868,290

Unrealised gain on change in fair value
(33)

(39,255)

(33)

(39,255)

Gain on sales of trading securities

of trading securities in mutual fund

1,988,086

(10,758,179)

2,771,984

(2,263,809)

(Gain) loss on sales of warrants held as trading securities

2,455,840

Gain on sales of trading securities in mutual fund

-

(18,957)

2,455,840
(891)

-

(18,957)

(891)

Gain on sales of subsidiary's warrants held
as trading securities

-

Gain on sales of available-for-sale securities

-

(1,465,950)

(4,029,024)

Loss on sales of investments in associates

-

(Gain) loss on sales of investments in subsidiaries

755,366

(410,500)

1,359,944

1,854,722

Unrealised gain on exchange rate

15,556,076

Loss from onerous project contract

25

64,686,730

Employee benefit expenses

26

13,044,574

16.2

28,930,040

Share of less on investment in associates
Loss on impairment of goodwill
Loss on impairment of investment in associate

19

-

5,807,604

8,892,240
1,972,627

(1,011,935)
(7,426,494)
648,820

9,359,446

-

-

46,288,517

-

-

69,865,996

27,860,932

(309,996,403)

(111,324,347)

(18,152,627)

Capital Engineering Network PCL.
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2019

2018

2019

2018

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (CONTINUED)

Changes in operating assets and liabilities
Trade and other current receivables decrease
Receivable under finance lease agreement decrease
Inventories decrease

460,391,710

82,310,327

10,994,440

35,147,008

1,344,417
-

(6,555,723)
-

201,544,108

93,478,694

-

-

Other current assets (increase) decrease

(17,358,768)

13,588,910

343,445

(721,273)

Other non-current assets (increase) decrease

(11,441,386)

15,025,341

500

(1,000,060)

Trade and other payables increase (decrease)

(259,144,020)

63,487,030

25,277

(113,346)

25,957,961

(28,142,711)

Deferred income increase (decrease)
Other current liabilities increase (decrease)
Employee benefit obligations - benefit payment

26

Cash generated by (paid for) operations
Interest received

(13,766,010)

4,280,698

(6,598,812)

(5,591,474)

80,582,820

162,259,476

-

-

(118,824)
-

376,602
-

(16,557,812)

(34,965,512)
3,166,353

20,250,586

13,093,901

110,542

(47,627,427)

(54,425,689)

(643,836)

558,689

21,483,264

(23,983,234)

(45,535,153)

(496,454)

(10,345,737)

29,781,434

96,875,799

(17,587,560)

(42,144,896)

12,547,040

(36,706,670)

Acquisition of trading securities

(96,918,221)

(315,617,305)

Acquisition of warrants held as trading securities

(41,297,736)

(12,676,105)

(5,629,014)

(4,158,140)

-

-

(478,600,000)

(463,970,000)

-

-

Interest paid
Income tax refund received
Income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities

-

-

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

(Decrease) increase in restricted cash

Acquisition of current investments
Acquisition of available-for-sale securities
Acquisition of investments in subsidiary, net
Acquisition of investments in associate

16.2

Cash paid for short-term loans to related party

(1,688,956)

(25,804,464)

950,330

(105,989,568)

-

Acquisition of equipment
Proceeds from sales of trading securities
Proceeds from disposal of warrants held for trading
Proceeds from sales of current investments
Proceeds from sale of available-for-sale securities
Proceeds from sales of trading securities in mutual fund

-

-

-

-

(23,472,070)

(33,286,689)

(54,188,956)
-

(12,582,544)

(25,804,464)
-

(68,760,000)

(58,746,000)

(30,312,216)

(70,074,787)

(62,643)

(5,055,113)

36,826,036

156,932,161

1,955,017

58,388,441

590,083

-

590,083

-

5,639,275

-

-

-

571,085,350

769,156,458

3,300,000

5,000,000

-

-

3,300,000

5,000,000

Proceeds from disposals of subsidiaries' warrants
held for trading
Receipt from sale of investment in associate
Proceeds from sales of investment in subsidiary

9,735,025

-

-

42,101,960

-

17,774,291

Receipt from short-term loans

-

Proceeds from disposals of equipment

30

84,024

9,735,025
-

9,327,788

17,774,291

9,327,788

9,452,383

122,500,000

18,276,111

5,573,573

Proceeds from disposals of investment property
Dividends received

-

9,898

-

2,942,000

-

344,076

2,942,000
84,024

46,709,912

Proceeds from sales of non-current assets
classified as held for sale
Net cash provided by (used in) investing activities
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152,172,475
152,096,334

(29,995,290)

(10,094,873)

24,719,086

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER

31, 2019
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2019

2018

2019

2018

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdraft decrease

(17,338,160)

(597,745)

-

-

481,842,772

845,542,354

-

-

Proceeds from short-term borrowings from
financial institutions
Proceeds from issuance of debentures

300,000,000

Proceeds from short-term loan from third party

30,500,000

Proceeds from short-term loan from related company
Proceeds from sale of subsidiary's warrants
Proceeds from exercise of subsidiaries' warrants

600,000,000

-

-

80,000,000

-

-

-

-

326,300,000

-

-

30,000,000
-

-

1,102

-

1,102

48,529,195

-

-

(21,000,000)

(40,500,000)

-

-

(616,779,441)

(791,106,863)

-

-

financial institutions

(44,497,941)

(24,960,000)

-

-

Repayment to debentures

(300,000,000)

(800,000,000)

-

-

(7,131,062)

(8,229,225)

-

-

-

(17,867,423)

-

-

131,896,970

Proceeds from issuing ordinary share of subsidiary
paid by non-controlling interest

802

Repayment to short-term loan to third parties
Repayment to short-term borrowings from
financial institutions
Repayment to long-term borrowings from

Repayment to liabilities under finance lease agreements
Dividends paid
Net cash provided by (used in) financing activities

(109,188,605)

30,000,000

1,102

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

313,774,738

(42,308,096)

2,317,567

(17,424,708)

Cash and cash equivalents at beginning of the year

142,252,204

184,553,022

8,124,914

25,549,622

Cash and cash equivalents of disposal asset group
classified as held for sales

(102,056,626)

Effects of exchange rate
Cash and cash equivalents at end of the year

9.1

-

-

478,175

7,278

354,448,491

142,252,204

10,442,481

8,124,914

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

1.

GENERAL INFORMATION

Capital Engineering Network Public Company Limited (“the Company”), is incorporated in
Thailand and is registered as a listed company in the Stock Exchange of Thailand on May 10,
1991. The address of the Company’s registered office is as follows:
1011, 17th Floor, Supalai Grand Tower, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok.
The company is a holding company.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as the Group.
The principal subsidiaries’ operation of the Group are summarized as follows:
Name of the entity
1. Rayong Wire Industries Public Company Limited
(“RWI”)

Manufacturing and distributing prestressed concrete wire,
prestressed concrete strand wire and welding wire

2. Ua Withya Public Company Limited (“UWC”)

Manufacturing and distributing industrial equipment and transmission
line towers, telecommunication towers, and distributing substation
steel structures

3. Enesol Company Limited (“ENS”)

Manufacturing and distributing electricity and heat energy

4. Pipe Line Engineering Company Limited (“PLE”)

Construction and tunnel excavation

5. Evergreen Biomass Company Limited (“EBM”)

Distributing fuel for power plant

6. WJC Enterprise Co., Ltd. (“WJC”)

Fabrication construction and design

7. Paradise Green Energy Company Limited (“PGE”)

Biogas power plant business, and agricultural

8. UWC Komen Biomass Company Limited (“UKB”)

Biomass power plant project

9. Ultra Asia Company Limited (from “UWC
Solar Company Limited”)(1)

Solar power plant

10. Satuek Biomass Company Limited (“SATUEK”)

Biomass power plant project

11. UWC Amphan Biomass Company Limited (“UAB”)

Biomass power plant project

12. UWCC (Cambodia) Company Limited (“UWCC”)

Manufacturing and selling woodchips

13. Ultra Asia Singapore Private Company Limited

438

Type of business

(2)

Management of human resource functions

(1)

At the Extraordinary Shareholders’ meeting of the Company held on August 14, 2019, the Company’s shareholders approved the
change of the Company’s name from “UWC Solar Company Limited” to “Ultra Asia Company Limited”. The Company registered
the change of its name with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, on August 15, 2019.

(2)

On October 10, 2019, Ultra Asia Company Limited invested in ordinary shares of Ultra Asia Singapore Private Company
Limited of 100 shares at US Dollar 10 per share, totalling US Dollar 1,000, as a result, Ultra Asia Singapore Private Company
Limited is the Company’s subsidiary since such date.
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2.

BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1

The Group maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its statutory
financial statements in the Thai language in conformity with Thai Financial
Reporting standards and accounting practices generally accepted in Thailand.

2.2

The Group’s financial statements have been prepared in accordance with the Thai
Accounting Standard (TAS) No. 1 (Revised 2018) “Presentation of Financial
Statements”, which was effective for financial periods beginning on or after January 1,
2019 onward, and the Regulation of the Stock Exchange of Thailand (SET) dated
October 2, 2017, regarding the preparation and submission of financial statements
and reports for the financial position and results of operations of the listed
companies B.E. 2560 and the Notification of the Department of Business
Development regarding “The Brief Particulars in the Financial Statements (No.2)
B.E. 2559” dated October 11, 2016.

2.3

The financial statements have been prepared under the historical cost convention
except as disclosed in the significant accounting policies (see Note 3).

2.4

The financial statements in English version is prepared from financial statements
followed the laws which is in Thai. In the event of any conflict or be interpreted in
two different languages, the Thai version financial statement in accordance with
Thailand law is superseded.

2.5

Basis of preparation of consolidation financial statements

2.6

a)

The consolidated financial statements include the financial statements of Capital
Engineering Network Public Company Limited (“the Company”), and the subsidiary
companies (“the subsidiaries”) (see Note 1).

b)

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has
rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it
has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns.

c)

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant
accounting policies as the Company except the financial statements of WJC
Enterprise Company Limited, Pipe Line Engineering Company Limited and Paradise
Green Energy Company Limited that have been prepared with the basis of measuring
asset items at the lower of carrying amount or net realizable values or other
considerations and measuring liability items at values or other considerations to be
paid because such the subsidiary has ceased its operation.

d)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiary
companies have been eliminated from the consolidated financial statements. The
consolidated financial statements for the years ended December 31, 2019 and 2018
were prepared by using the financial statements of its subsidiaries as of the same date.

e)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiaries that are not held by the Company are presented separately in the consolidated
profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial position.

Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in
the current period financial statements

Capital Engineering Network PCL.
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During the period, the Company has adopted the revised and new Thai Financial
Reporting Standards issued by the Federation of Accounting Professions which
become effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2019. These
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed
towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and
accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial reporting
standards does not have any significant impact on the Company’s interim financial
statements, except Thai Accounting Standard No.15 “Revenue from Contracts with
Customers”.
Thai Financial Reporting Standard No.15 “Revenue from Contracts with Customers”
(“TFRS 15”)
The core principle of TFRS 15 is that the Group should recognize revenue to depict the
transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects to
consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or
services. Specifically, the Standard introduces a 5-step approach to revenue recognition:
Step 1: Identify the contracts with a customer
Step 2: Identify the performance obligations in the contract
Step 3: Determine the transaction price
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
Step 5: Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation
Under TFRS 15, the Group recognizes revenue when a performance obligation is
satisfied, i.e. when ‘control’ of the goods or services underlying the particular
performance obligation is transferred to the customer.
This TFRS supersedes the following revenue Standards and Interpretations upon its
effective date: Thai Accounting Standard No.11 “Construction Contracts” , Thai
Accounting Standard No.18 “Revenue”, Thai Accounting Standard Interpretation
No.31 “Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services”, Thai Financial
Reporting Standard Interpretation No.13 “Customer Loyalty Programmes, Thai
Financial Reporting Standard Interpretation No.15 “Agreements for the Construction
of Real Estate” and Thai Financial Reporting Standard Interpretation No.18
“Transfers of Assets from Customers”.
The Group’s accounting policies for its revenue are disclosed in Note 3.16 Apart
from providing more extensive disclosures on the Group’s revenue transactions, the
application of TFRS 15 has not had a significant impact on the financial position and
financial performance of the Group.
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2.7 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet
effective
The Federation of Accounting Professions has issued the Notification regarding
Thai Accounting Standards, Thai Financial Reporting Standards, Thai Accounting
Standards Interpretation and Thai Financial Reporting Standard Interpretation,
which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for the financial
statements for the accounting period beginning on or after January 1, 2020 onwards.
These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding
International Financial Reporting Standards, with most of the changes directed
towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and
accounting guidance to users of standards.
The Group’s management will adopt such TFRSs in the preparation of the Company’s
financial statements when it becomes effective. The Group’s management has assessed
the impact of these TFRSs and considered that the adoption of these financial reporting
standards does not have any material impact on the financial statements of the Company
in the period of initial application, except the financial reporting standards as follow:
Group of Financial Instruments Standards
Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 7

Financial Instruments: Disclosures

TFRS 9

Financial Instruments

Thai Financial Reporting Interpretations Committee (“TFRIC”)
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19

Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These group of Standards make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortized cost; taking into
account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and
the Company’s business model, the calculation of impairment using the expected
credit loss method, and the concept of hedge accounting. These include stipulations
regarding the presentation and disclosure of financial instruments. These Standards
will supersede the Standards and Interpretations relating to the financial instruments
upon its effective date.
The Group’s management is in the process to assess the impact of these Financial
Instruments Standards on the financial statements of the Group in the period of initial
application.
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Thai Financial Reporting Standards No. 16 “Leases”
This TFRS provides a comprehensive model for the identification if lease arrangements
and their treatment in the financial statements of both lessees and lessors.
This TFRS will supersede the following lease Standards and Interpretations upon its
effective date, which are Thai Accounting Standard No.17 “Leases”, Thai
Accounting Standard Interpretation No.15 “Operating Lease - Incentives”, Thai
Accounting Standard Interpretation No.27 “Evaluating the Substance of Transactions
involving the Legal Form of a Lease” and Thai Financial Reporting Standard
Interpretation No.4 “Determining whether on Arrangement contains a Lease”.
For lessee accounting, there are significant changes to lease accounting in this
TFRS by removing the distinction between operating and finance leases under TAS
17 and requiring a lessee to recognize a right-of-use asset and a lease liability at
commencement for all leases, except for short-term- leases and leases of low value
assets. However, the lessor accounting treatment continues to require a lessor to
classify a lease either as an operating lease or a finance lease, using the same
concept as TAS 17.
The Group’s management is in the process to assess the impact of this TFRS on the
financial statements of the Group in the period of initial application.
3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Significant accounting policies are summarized as follows:
3.1

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, all deposits at financial institutions
and other short-term highly liquid investments with original maturities of three
months from the date of acquisition excluding deposit at banks used as collateral.

3.2

Current investments and Available-for-sales investments
(1)

Current investments are trading securities, time deposits with maturity term over 3
months up to 12 months and held-to-maturity debt security due within 12 months
and without obligation.
Trading securities are investment in marketable securities which carried at fair
value. Realized gains and losses from the sales of trading securities and unrealized
gain and loss on the changes in fair values are recognized as profit and loss in the
statement of profit or loss and other comprehensive income.

(2)
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Available-for-sales securities are investment in marketable securities which
carried at fair value, differences between cost value and fair value of available-forsales securities are recorded as unrealized gain (loss) on the revaluation of
available-for-sales securities in other component of equity.
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Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and
the carrying amount is recognized as profit or loss in the statement of profit or loss and
other comprehensive income.
If the Company disposes of a partial of its holding investment, the deemed cost of
the sold investment is determined using the weighted-average method applied to
the carrying value of the total holding of the investment.
3.3

Trade receivables
Trade receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured
at the remaining amount less any allowance for doubtful debt based on a review of all
outstanding amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference
between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be
collectible. Bad debts are written-off during the year which recognized in profit or loss
within administrative expenses.

3.4

Inventories
Inventories of the Group comprises raw materials (steel), industrial goods, agricultural
products, biomass materials, factory supplies and work in progress.
Inventories are stated at the lower of either the cost and the net realizable value.
The cost of raw materials (steel), agricultural products, biomass materials, factory
supplies and work in progress is determined by the weighted average method. The
cost of industrial goods is determined by the first-in, first-out method.
The cost of goods comprises the purchase cost, conversion cost and other costs
incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In the
case of work in progress, the cost of goods is determined by the weighted average
method, considered an appropriate cost allocation of production overheads. It is
based on normal operating capacity.
Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of
business, less applicable variable selling expenses. Allowance is made, where
necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.

3.5

Investments in subsidiaries, associates and joint venture
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group
has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has
rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability
to affect those returns though its power over the entity. The Group are fully
consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are
deconsolidated from the date that control ceases.
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The Group applies the acquisition method to account for business combinations,
except business combination under common control. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets
transferred, the liabilities incurred to the former owners of acquiree and the equity
interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair
value of any asset or liability resulting from a contingent consideration
arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable
assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business
combination are measured initially at their fair values at the acquisition date. On
an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognises any non-controlling
interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying
value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date; any gains or losses arising from
such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the Group is regcognised at
fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the
contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised
in profit or loss or other comprehensive income. Contingent consideration that
is classified as equity is not re-measured, and its subsequent settlement is
accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling
interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous
equity interest in the acquiree over the fair value of the identifiable net assets
acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, noncontrolling interest recognise and previously held interest measured is less
than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a
bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains or loss on transactions
between the Group are eliminated. Unrealised losses are also eliminated
unless the transaction provides evidence of an impairment of the transferred
asset.
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are
accounted for at cost less impairment (if any).
A list of the Group’s principal subsidiaries are set out in Note 16.1
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(2)

Transactions with non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions
with equity owners of the Group. For purchases from non-controlling
interests, the difference between any consideration paid and the relevant share
acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in
equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also
recorded in equity.

(3)

Disposal of subsidiaries
When the Group ceases to have control it shall ceased to consolidate its
subsidiaries. Any retained interest in the entity is re-measured to its fair value,
with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value
is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for
the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In
addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income
in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed
of the related assets or liabilities.

(4)

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant influence but
not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50%
of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity
method of accounting.
A list of the Group’s principal associates are set out in Note 16.2

(5)

Joint arrangements
Investments in joint arrangements are classified as either joint operations or
joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each
investor, rather than the legal structure of the joint arrangements.
Joint operations
A joint operation is a joint arrangement whereby the Group has rights to the
assets, and obligations for the liabilities relating to the arrangement. The Group
recognises its direct right to the assets, liabilities, revenues and expenses of joint
operations and its share of any jointly held or incurred assets, liabilities,
revenues and expenses. These have been incorporated in the financial
statements under the appropriate headings.
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Joint venture
A joint venture is a joint arrangement whereby the Group has rights to the net
assets of the arrangement. Interests in joint ventures are accounted for using the
equity method.
A list of the Group’s principal joint venture are set out in Note 16.3
(6)

Accounting under equity method
Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the
carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of
the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Group’s
investment in associates includes goodwill identifies on acquisition.
If the ownership interest in associates and joint venture is reduced but
significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts
previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or
loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest in
associates and joint venture is recognized in profit or loss.
Share of gain or loss of the Group’s share of its associates and joint venture
post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share
of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in
other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are
adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s share
of losses in associates equals or exceeds its interest in the associates, together
with any long-term interests that, in substance, form part of the entity’s net
investment in the associates and joint venture, the Group does not recognise
further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of
the associates and joint venture.
The Group determines at each reporting date whether there is any objective
evidence that the investments in the associates and joint venture are impaired. If
this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference
between the recoverable amount of the investments and its carrying value and
recognizes the amount adjust to share of profit (loss) of associates and joint
venture in profit or loss.

(7)

Separate financial statement
In the separate financial statements, investments in subsidiaries, associates and
joint venture are accounted for at cost less impairment (if any).
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3.6

Property, Plant and Equipment
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuers
every 3 years. All other property and equipment are stated at historical cost less
accumulated depreciation and provision of impairment (if any). Historical cost
includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a
separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits
associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All
other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period
in which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are recognized to
other comprehensive income and shown as gain on asset revaluation in equity.
Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other
comprehensive income and decreased against gain on asset revaluation directly in
equity; all other decreases are charged to profit or loss and other comprehensive
income in each year.
Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight
line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful
lives, as follows:
Leasehold right
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Tunnel boring machinery
Furniture, fixtures, and office equipment
Vehicles

3 years
10 - 20 years
5 - 15 years
5 - 15 years
5 - 10 years
5 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate,
at the end of each reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if
the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the
carrying amount and are recognised within ‘Other gain/loss - net’ in profit or loss.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are
transferred to retained earnings.
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3.7

Investment property
Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both,
and that is not occupied by the companies in the consolidated Group, is classified as
investment property. Investment property also includes property that is being
constructed or developed for future use as investment property.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction
costs
Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is
probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to
the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and
maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property
is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
After initial recognition, investment property is carried at cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses.
Land is not depreciated. Depreciation on other investment properties is calculated
using the straight line method to their residual values over their estimated useful lives,
as follows:
Building

20 years

Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is
probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to
the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and
maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property
is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
3.8

Goodwill
Goodwill on acquisitions of subsidiaries is separately reported in the consolidated
statement of financial position.
Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated
impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses
on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the
entity sold.
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing.
The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating
units that are expected to benefit from the business combination in which the
goodwill arose, identified according to operating segment.
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3.9

Intangible assets
Computer software licenses
Acquired computer software licenses are capitalized on the basis of the costs incurred
to acquire and bring to use the specific software which stated at cost less accumulated
amortization and allowance for impairment (if any). The amortization is calculated
using the straight-line method over their estimated useful lives of not more than 10
years.
Cost of gas branch piping system
Cost of gas branch piping system in producing and distributing electricity and heat
energy project is acquired by the Company and has a finite useful life. They are carried
at cost less accumulated amortization (if any). Amortization on these assets is
calculated using the straight line method over their estimated useful lives of 15 years.
Right to sale under Power Purchase Agreement
The right to sale under Power Purchase Agreements arising on acquisitions of
subsidiary is amortized over the periods of the Power Purchase Agreements, which
are between 8 to 13 years. Amortization is calculated using the straight-line method.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if
the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

3.10 Disposal asset group classified as held for sales
The Group classified disposal asset group classified as held for sales if their carrying
amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through
continuing use. This condition is regarded as met only when the asset (or disposal
group) is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that
are usual and customary for sales of such asset and its sale is highly probable.
Disposal asset group classified as held for sales When the Group is committed to a
sale plan of disposal asset group involving loss of control of a subsidiary, all of the
assets and liabilities of that subsidiary are classified as held for sale when the criteria
described above are met, regardless of whether the Group will retain a non-controlling
interest in its former subsidiary after the sale.
Disposal asset group classified as held for sales are measured at the lower of their
carrying amount and fair value less costs to sell.
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3.11 Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to
amortization and are tested annually for impairment. Assets that are subject to
amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An
impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the
assets exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an
asset’s fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing
impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately
identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting
date.
3.12 Leases
Where a Group is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are
retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under
operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit
or loss on a straight-line basis over the period of the lease.
Leases of land, plant and equipment where the Group has substantially all the risks
and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised
at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property and
the present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to
achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental
obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The
interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so
as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the
liability for each period. The assets acquired under finance leases is depreciated over
the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
Where a Group is the lessor
When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease
payments is recognised as a receivable. The difference between the gross receivable
and the present value of the receivable is recognised as unearned finance income.
Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment
method, which reflects a constant periodic rate of return. Initial direct costs are
included in initial measurement of the finance lease receivable and reduce the
amount of income recognised over the lease term.
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3.13 Provision of employee benefit obligations
A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan.
Typically defined benefit plans define an amount of retirement benefit that an
employee will receive on retirement, usually depends on more factors such as age,
years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined
benefit retirement plans is the present value of the defined benefit obligation at the
end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by
independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of
the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash
outflows using market yield of government bonds that are denominated in the
currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity
approximating to the terms of the related retirement liability.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes
in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive
income in the period in which they arise.
Past service cost related to the plan amendment is recognized as an expense in the
income statement when the plan amendment is effective.
Other long-term benefits obligations
The Company provides for long-term benefits which are given to employees who are
entitled to receive it upon completion of service years of 10th years and every 5 years
afterwards. This obligation is calculated by an independent actuary and by using the
Projected Unit Credit Method based on actuarial assumptions, such as discount rate and
other factors.
Any actuarial gains and losses are recognized as profit or loss in the statement of
profit or loss and other comprehensive income in the period which they incur.
3.14 Warrants
Warrants are issued to existing shareholders to subscribe for ordinary shares.
Proceeds from issuing warrants (if any) are shown net of related expenses under the
caption of “Warrants” in shareholders’ equity when the warrants are issued. Proceeds
from exercised warrants net of related expenses are shown under share capital.
3.15 Deferred finance charges - net
Deferred finance charges represent the upfront fees paid to financial institutions for its
long-term borrowings on the date of the loan agreements and are amortized and
recognized as expense by the effective interest rate method over the periods of loan
agreements. The balances after amortization of such deferred charges are presented net of
the long-term borrowings from financial institutions.
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3.16 Revenue and expenses recognition
Revenue from business of sales of goods (prestressed concrete wire, prestressed
concrete strand wire and welding wire and other products and sale of industrial and
agricultural products)
Revenue from sales of goods is recognized in the statement of profit or loss and other
comprehensive income when control of the goods is transferred to the customer, being
when the goods have been shipped. No revenue is recognized if there is continuing
management involvement with the goods or there are significant uncertainties in
receiving economic benefits from such sales of goods. Revenue from sales is measured at
the amount of the consideration received or expect to be received for the delivered goods.
Revenue from business of rendering service of project
The Group has provided service of steel tower manufacturing under long-term contracts
with customers. Revenue from steel tower manufacturing is recognized in statement of
profit or loss and other comprehensive income when the projects are completely
inspected by and delivered to the buyer at the Company’s plant because the control of the
projects are transferred to the buyer.
Revenue from business of distribution of electricity and heat energy
Revenue from sale of electricity and heat energy is recognized according to the term set
out in the agreement to obtain the right of production and distribution of electricity and
heat energy. The revenue from sale of electricity is calculated basing on the accepted
actual delivered electricity shown on the meter and the average price of each month as
set out in the agreement. The revenue from sale of heat energy is calculated basing on
the accepted actual delivered heat energy shown on the meter at the price of natural gas
purchased in each month as set out in the agreement.
Revenue from business of tunnel boring
The Group has provided service of tunnel boring under long-term contracts with
customers. Revenue from tunnel boring includes the initial amount agreed in the
contract plus any variations in contract work, claims and incentive payments to the
extent that it is probable that they will generated revenue and are reliable measured. As
soon as the outcome of tunnel boring can be estimated reliably, revenue from tunnel
boring is recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income
over time at the stage of completion.
Rental income
Rental income is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the term of
the lease. Contingent rentals are recognized as income in the accounting period in
which they are occurred. The related service income is recognized over the term of
the lease.
Other income and expense
Other income and expense are recognized on an accrual basis.
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3.17 Taxation
Income tax expense comprises the sum amount of current tax in respect of the current
year and deferred tax.
Current tax
Current tax represents tax currently payable which is based on taxable profit for the
period. Taxable profit differs from profit as reported in the statement of income
because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in
other periods and it further excludes items that are never taxable or deductible. The
Company’s current tax is calculated using tax rates that have been enacted or
substantively enacted at the end of the reporting period.
Deferred tax
Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts
of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used
in the computation of taxable profit (tax base). Deferred tax liabilities are generally
recognized for all taxable temporary differences, and deferred tax assets are
generally recognized for temporary differences to the extent that it is probable that
taxable profits will be available against which those temporary differences can be
utilized.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each of the end of
reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient
taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered. Any
such reduction will be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient
taxable profit will be available.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to
apply in the period in which the asset is recognized or the liability is settled, based
on tax rates that have been enacted or substantively enacted at the end of the
reporting period.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right
to set off the current tax asset against current tax liabilities and the Company intends
to settle such current tax liability and asset on a net basis or intends to recognize the
asset and settle the liability simultaneously.
Current and deferred tax are recognized as income or expense and included in profit
or loss for the period.
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3.18 Earnings (loss) per share
Earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year
attributable to ordinary shareholders divided by the weighted average number of
ordinary shares held by outsiders. In case of increase in share capital, the weighted
average number of ordinary shares is calculated based on subscription of issued and
paid-up share capital period. In case of decrease in share capital, the weighted
average number of ordinary shares is calculated based on share capital decrease
registration period.
Diluted earnings (loss) per share is calculated based on assumption that all dilutive
potential ordinary shares have been converted to ordinary shares.
3.19 Foreign currency translation
(a)

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are
measured using the currency of the primary economic environment in which
the entity operates (‘the functional currency’). The consolidated financial
statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and
the Group’s presentation currency.

(b)

Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using
the exchange rates prevailing at the dates of the transactions or valuation
where items are re-measured. Foreign exchange gains and losses resulting
from the settlement of such transactions and from the translation at the end of
reporting date exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are recognized in the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognized in other comprehensive
income, any exchange component of that gain or loss is recognized in other
comprehensive income. Conversely, when a gain or loss on a non-monetary
item is recognized in profit and loss, any exchange component of that gain or
loss is recognized in profit and loss.

(c)

Group companies
The results and financial position of all of the Group’s entities (none of which
has the currency of a hyper-inflationary economy) that have a functional
currency different from the presentation currency are translated into the
presentation currency as follows:
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Assets and liabilities for each statement of financial position presented are
translated at the closing rate at the date of that statement of financial
position;
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Income and expenses for each statement of profit or loss and other
comprehensive income are translated at average exchange rates; and



All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive
income.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign
operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and
translated at the closing rate.
(d)

Derivative financial instruments
Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign
exchanges arising from operational activities.
A subsidiary entered into forward foreign exchange contracts in asset and liability
management activities to control exposure to fluctuations in foreign exchange
rates. Further details of financial instruments are disclosed in Note 5.2.
The Group has no policy to speculate in or engage in the trading of any derivative
financial instruments.

3.20 Fair value measurements
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a
liability in an orderly transaction between market participants at the measurement
date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using
another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the
Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market
participants would take those characteristics into account when pricing the asset or
liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure
purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis.
In addition, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on
the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and the
significance of the inputs to the fair value measurement in its entirely, which are
described as follows:
- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which
are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
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3.21 Use of management’s judgments and key sources of estimation uncertainty
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting
Standard also requires the Group’s management to exercise judgments in order to
determine the accounting policies, estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets, liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the
date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expense
during the reporting period. Although these estimates are based on management’s
reasonable consideration of current events, actual results may differ from these
estimates.
Significant judgments and estimates are as follows:
Impairment of investments
The carrying amounts of the investments in subsidiaries and associates are reviewed at
the end of each reporting period. The Group recognizes impairment loss when the
recoverable amount of an asset is lower than its carrying amount. The recoverable
amount is the higher of the asset’s fair value less cost to sell or its value in use. The
Group determines the value in use by estimating the present value of future cash flows
generated by the asset, discounted using a pre-tax discount rate which reflects current
market assessments of the time value of money and the risk specific to the asset.
Allowance for diminution in value of inventories
In estimating allowance for diminution in value of inventories, the management
exercise judgments in order to estimate the loss amount that may incur from such
inventories. The allowance for decline in net realizable value is considered based on
the selling price expected in the ordinary course of business less the cost to make
the sale and allowance for obsolete, slow-moving and deteriorated inventories, is
estimated based on the approximate age of each type of inventory.
Investment property, property, plant and equipment and depreciation
In determining depreciation of investment property, property, plant and equipment,
the management is required to make estimates of the useful lives and residual values
of the investment property, property, plant and equipment and to review estimate useful
lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review impairment of investment property,
property, plant and equipment on a periodical basis and records impairment losses
when it is determined that their recoverable amount of assets are lower than the
carrying amount. This management is required to judgment regarding forecast of
future revenues and expenses relating to the assets.
In determining the fair value disclosure of investment property, the management used
the income approach supported by current and previous valuations by an independent
appraiser. The key assumptions used in estimating the fair value are described in
Note 17.
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Goodwill and intangible assets
The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and
subsequent impairment testing, the management require to make estimates of cash
flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a
suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.
4.

CORRECTION OF ERRORS

During the year ended December 31, 2019, the subsidiary discovered errors regarding to
work in progress, included in inventories in consolidated statement of financial position
as at December 31, 2018 which were over-recorded in the amount of Baht 174 million.
The subsidiary has corrected the errors by adjusting consolidated financial statement as
at December 31, 2018, presented herein as comparative information, as if the errors have
been corrected in the accounting period in which they occur.
The effects of the correction of errors to the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2018 are as follows:
Unit: Baht
Effect to consolidated statement of financial position as at December 31, 2018
Balances

Adjustments

Amount

before

of errors

as restated

restated
Inventories
Retained earnings - unappropriated
Non-controlling interests

841,076,118

(174,801,893)

666,274,225

407,039,163

(69,501,233)

337,537,930

1,222,673,080

(105,300,660)

1,117,372,420

Effect to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
for the year ended December 31, 2018
Balances

Adjustments

Amount

before

of errors

as restated

959,893,550

174,801,893

1,134,695,443

(120,321,716)

restated
Cost of steel tower manufacturing and rendering services
Loss for the year

(174,801,893)

(295,123,609)

Basic earnings per share (Baht)

0.1786

(0.0933)

0.0853

Diluted earnings per share (Baht)

0.1786

(0.0933)

0.0853

Effect to consolidated statements of cash flows for the year ended December 31, 2018
Balances

Adjustments

Amount

before

of errors

as restated

restated
Loss before income tax (expense) income

(52,391,899)

(174,801,893)

(227,193,792)

Inventories (increased) decreased

(81,323,199)

174,801,893

93,478,694
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5.

DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENT INFORMATION

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates risk,
foreign exchange risk, market price risk of raw materials, credit risk, liquidity risk, and
from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not
hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system
of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring
and the cost of managing the risks. The management continually monitors the Group’s
risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is
achieved.
5.1 Interest rates risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect
the results of the Group’s operations and its cash flows. The Group is primarily
exposed to interest rate risk from its borrowings (Notes no.22, 24, 34.6, and 34.7).
The Group mitigates this risk by ensuring that the majority of its borrowings are at
fixed interest rates.
The interest rates of interest-bearings financial liabilities as at December 31, 2019
and 2018 and the periods in which the borrowing mature or re-rate were as follows:
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2019
Interest
Within
After 1 year
Total
rate
1 year
but within
(% per
5 years
annum)
Baht
Baht
Baht
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
Short-term borrowings from other company
Long-term debenture
Liabilities under finance lease agreements

2.67 - 2.85
6.25
6.25 - 6.50
2.75 - 6.85

192,327,589
49,000,000
300,000,000
1,548,516
542,876,105

300,000,000
1,395,415
301,395,415

192,327,589
49,000,000
600,000,000
2,943,931
844,271,520

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2018
Interest
Within
After 1 year
Total
rate
1 year
but within
(% per
5 years
annum)
Baht
Baht
Baht
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
4.00 - 7.43
Short-term borrowings from other companies
6.25
Long-term debenture
6.25
Long-term borrowings from financial institution
MLR-1
Liabilities under finance lease agreements
2.75 - 6.85
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380,369,239
39,500,000
24,520,000
7,032,987
451,422,226

600,000,000
2,497,854
602,497,854

380,369,239
39,500,000
600,000,000
24,520,000
9,530,841
1,053,920,080

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2019
Interest
Within
After 1 year
Total
rate
1 year
but within
(% per
5 years
annum)
Baht
Baht
Baht
Short-term borrowings from related company

4.00

30,000,000
30,000,000

-

30,000,000
30,000,000

5.2 Foreign exchange risk
The Group is exposed to immaterial foreign currency risk relating to purchases
which are denominated in foreign currencies. The Company’s subsidiary has
entered into forward exchange contracts to hedge liabilities denominated in foreign
currencies.
Forward exchange contract
As at December 31, 2019 and 2018 the remaining amount of forward exchange contract
are summarized as follows:
Currency
USD

Contract amounts
As at
As at
December 31, December 31,
2019
2018
254,125
4,855,606

Currency
THB

Deliverable amount
As at
As at
December 31, December 31,
2019
2018
7,679,658
158,803,498

Net fair value (Baht)
As at
As at
December 31, December 31,
2019
2018
(28,284)
877,744

5.3 Credit risk
The Company has a credit policy in place to make sure that sales of products and
services are made to customer with an appropriate credit history based on credit
evaluation. The Company also closely follows up its receivables. Most sales made
require credit over a certain amount. At the reporting date the Company has no
significant concentrations of credit risk. Cash transactions are limited to high credit
quality financial institutions.
As at December 31, 2019, the Group has concentration of credit risk whereby 58.73% of
its trade receivables from 5 major customers (December 31, 2018 : 61.06%, 5 major
customers).
5.4 Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash
equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operation.
The Company invests excess liquidity in capital market to manage liquidity risk
prudentially.
6.

CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to build investor, creditor
and market confidence and to sustain future development of the business. The Board
monitors the return on capital, which the Group defines as a result from operating
activities divided by total shareholders’ equity, excluding non-controlling interest, and
also monitors the level of dividends paid to ordinary shareholders.
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7.

SEGMENT INFORMATION

The Group’s management has determined segment information in respect of the Group’s
business and geographic segments in a manner consistent with the internal reporting
provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who
is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating
segments, has been identified as the board of directors that makes strategic decision. The
chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as
presented on the financial statements, principally based on profit (loss) before income tax.
By geographic area
Management considers that the Group operates in a single geographic area, namely in
Thailand, and has, therefore, only one major geographic segment.
By business operation
The Group comprises the following main business segments:
Segment 1: represents the business of investing in other companies
Segment 2: represents the business of sales of prestressed concrete wire, prestressed
concrete strand wire and welding wire
Segment 3: represents the business of rendering service of project
Segment 4: represents the business of distribution of electricity and heat energy
Segment 5: represents the business of construction and tunnelling
Other segments: represents the business of sale of industrial and agricultural products
Financial information by business segments in the consolidated financial statements are
as follows:
Consolidated financial statements
Segment 1
Million Baht
For the year ended
December 31, 2019
Total revenues
Less Intercompany transactions
Net revenues
Segment results
Net Revenues
- Recognized over time
- Recognized at the point in time

Segment fixed assets
Other assets
Consolidated total assets
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Segment 2
Million Baht

Segment 3
Million Baht

Segment 4
Million Baht

-

676.09
-

675.92
(22.18)

768.88
(25.70)

(357.67)

676.09
(279.57)

653.74
(562.64)

-

676.09

4.56

Segment 5
Million Baht

Other
segment
Million Baht

Total
Million Baht

1.56

-

2,122.45
(47.88)

743.18
(230.05)

1.56
(49.68)

(59.11)

2,074.57
(1,538.72)

653.74

743.18

1.56
-

-

1.56
2,073.01

676.09

653.74

743.18

1.56

-

2,074.57

223.73

309.86

1.54

6.96

26.84

573.49
3,595.22

-

4,168.71

Consolidated financial statements

Other

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

segment

Total

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

For the year ended
December 31, 2018
Total revenues

-

Less Intercompany transactions

-

Net revenues

-

Segment results

245.28

1,010.61
1,010.61
53.45

1,107.77
(69.20)
1,038.57
(611.28)

668.71
(8.18)

0.35
-

9.09
(1.14)

660.53

0.35

7.95

26.85

(8.17)

(1.25)

-

2,796.53
(78.52)
2,718.01
(295.12)

Net Revenues
- Recognized over time

-

0.35

-

- Recognized at the point in time

-

1,010.61

1,038.57

660.53

-

7.95

2,717.66

-

1,010.61

1,038.57

660.53

0.35

7.95

2,718.01

231.77

1,505.81

2.21

54.20

0.09

Segment fixed assets

5.16

-

-

0.35

1,799.24

Other assets

3,930.03

Consolidated total assets

5,729.27

Information about transactions with major customers
The Group has revenues from sales over 10% of total revenues from external customers.
For the years ended December 31, 2019, revenue from sales from 2 major customers are
Baht 680.96 million in the consolidated financial statements (for the year ended
December 31, 2018 : 3 major customers, Baht 1,037.05 million).
8.

FAIR VALUE

8.1

Fair value estimation
The table below have been analyzed financial instruments carried at fair value, by
valuation method. The different levels have been defined as follows:
•

Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
liabilities.

•

Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are
observable for the asset or liability, either directly (that is, as
market prices) or indirectly (that is, derived from market prices).

•

Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable
market data (that is, unobservable inputs).
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The following table presents the financial assets excluding fixed deposits presented
under held-to-maturity securities due within one year of the Group that are
measured at fair value which considered different from book value at December 31,
2019 and 2018

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities
Available-for-sale financial assets
 Equity securities

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities

Consolidated financial statements
2019
2018
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Baht
Baht
Baht
Baht
322,619,497
322,619,497

1,823

729,131,875

3,282,833
-

86,761,907
86,763,730

729,131,875

178,229,328
181,512,161

-

Separate financial statements
2019
2018
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Baht
Baht
Baht
Baht
183,840,333
183,840,333

-

1,823
1,823

466,526,735
466,526,735

3,282,833
3,282,833

There were no transfers between levels 1 and 2 during the year.
For the year ended December 31, 2019, the Group reclassified available-for-sale
investments gains in consolidated financial statements of Baht 1.81 million (December 31,
2018: Baht 4.12 million) from other comprehensive income to profit or loss which
occurred from the sale of investment during the year.
8.2

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 Trading securities and available-for-sale equity securities are fair valued
using a Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at end of reporting period. The
data is publicly available on the Thai Stock Market Association, which is
calculated by fund manager of the mutual fund.
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9.

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

9.1

Cash and cash equivalents as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Cash on hand
Deposits with banks - current
and saving accounts
Fixed deposit not
exceeding 3 months

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

824,051

1,131,538

14,581

8,180

350,908,771

137,647,041

10,054,268

7,746,046

2,715,669
354,448,491

3,473,625
142,252,204

373,632
10,442,481

370,688
8,124,914

As at December 31, 2019, the interest rate on fixed deposits was 0.65% - 0.80% per
annum (December 31, 2018: 0.80% - 0.85% per annum) and these deposits have
maturities within 3 months.
9.2

Non-cash transactions as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Payable for purchase equipment
Finance lease of equipment

18,606,242
-

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

39,595,091
156,066

-

-

9.3 Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended
December 31, 2019 and 2018 were as follows:
Balance
as at
January 1,
2019
Baht
Bank overdrafts
Short-term borrowings from
financial institutions
Short-term borrowing from
other company
Long-term debentures
Long-term borrowings from
financial institutions
Liabilities under finance
lease agreements

Consolidated financial statements
Financing
Non-cash
Unrealized
cash flows(1)
Change (2) and (3)
loss on
exchange
rate
Baht
Baht
Baht

17,338,160

(17,338,160)

-

363,031,079

(169,163,144)

-

Balance
as at
December 31,
2019
Baht

(1,540,346)

192,327,589

39,500,000
600,000,000

9,500,000
-

-

-

49,000,000
600,000,000

24,520,000

(24,520,000)

-

-

-

9,530,841
1,053,920,080

(7,131,062)
(208,652,366)

(1,540,346)

2,943,931
844,271,520

544,152
544,152
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Balance
as at
January 1,
2018
Baht
Bank overdrafts
Short-term borrowings from
financial institutions
Short-term borrowing from
other company
Long-term debentures
Long-term borrowings from
financial institutions
Liabilities under finance
lease agreements

17,935,905

(597,745)

Balance
as at
December 31,
2018
Baht

-

-

17,338,160

307,574,620

54,435,491

-

1,020,968

363,031,079

800,000,000

39,500,000
(200,000,000)

-

-

39,500,000
600,000,000

49,480,000

(24,960,000)

-

-

24,520,000

17,514,490

(8,229,225)

245,576

-

9,530,841

1,192,505,015

(139,851,479)

245,576

1,020,968

Balance
as at
January 1,
2019
Baht
Short-term borrowings from
related company

Consolidated financial statements
Financing
Non-cash
Unrealized
(1)
(2) and (3)
cash flows
Change
gain on
exchange
rate
Baht
Baht
Baht

Separate financial statements
Financing
Non-cash
Unrealized
cash flows(1)
Change (2) and (3)
loss on
exchange
rate
Baht
Baht
Baht

1,053,920,080

Balance
as at
December 31,
2019
Baht

-

30,000,000

-

-

30,000,000

-

30,000,000

-

-

30,000,000

(1)

Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements of cash flows.
Non-cash change is asset that acquired under finance lease.
(3)
Non-cash change for transfer disposal assets group classified as held for sales (Note 15).

(2)

10.

INVESTMENTS

10.1 Current investments as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:

Cost
Baht
Trading securities
Held-to-maturity securities
- fixed deposits

Consolidated financial statements
2019
2018
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht

602,169,670

322,621,320

505,838,271

732,414,708

5,629,014
607,798,684

5,629,014
328,250,334

5,639,275
511,477,546

5,639,275
738,053,983

Separate financial statements
2019
Cost
Baht
Trading securities
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324,404,473
324,404,473

2018
Fair value
Baht
183,842,156
183,842,156

Cost
Baht
309,423,812
309,423,812

Fair value
Baht
469,809,568
469,809,568

The fair values of the current investments as at December 31, 2019 and 2018 were as
follows:

Trade
securities
Baht
Cost
602,169,670
Unrealized
gain (loss) (279,548,350)
Fair value
322,621,320

Consolidated financial statements
2019
2018
Held-toHeld-tomaturity
Trade
maturity
Total
securities due
securities
securities due
within one
within one
year
year
Baht
Baht
Baht
Baht
5,629,014

607,798,684

(279,548,350)
5,629,014 328,250,334

Total
Baht

505,838,271

5,639,275

511,477,546

226,576,437
732,414,708

5,639,275

226,576,437
738,053,983

Separate financial statements
Trading securities
2019
2018
Baht
Baht
324,404,473
(140,562,317)
183,842,156

Cost
Unrealized gain (loss)
Fair value

309,423,812
160,385,756
469,809,568

10.2 Available-for-sale investments as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated financial statements
2019

Available-for-sale securities

2018

Cost

Fair value

Cost

Fair value

Baht

Baht

Baht

Baht

86,456,279

86,761,907

179,054,316

178,229,328

86,456,279

86,761,907

179,054,316

178,229,328

The fair values of the available-for-sale investments as at December 31, 2019 and
2018 were as follows:
Consolidated
financial statements
Available-for-sale securities
2019
2018
Baht
Baht
Cost
Unrealized gain (loss)
Fair value

86,456,279
305,628
86,761,907

179,054,316
(824,988)
178,229,328
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10.3 Gain (loss) from remeasurement of available-for-sale investments that recognized in
shareholders’ equity for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning balance
Changes during the year
- Transferring gains during the year
- Remeasurement of available-for-sale investments
- Adjust deferred tax
Ending balance

11.

433,494
(1,370,815)
1,115,491
51,064
229,234

1,315,224
(3,071,880)
1,969,718
220,432
433,494

RECEIVABLES

11.1 Trade and other current receivables as at December 31, 2019 and 2018 consist of
the following
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Trade receivables - third parties
Less Allowance for doubtful
accounts
Trade receivables
- third parties, net
Trade receivable
- related company (Note 34.5)
Other receivables - third parties
Other receivables - directors
(Note 34.5)
Other receivables - related
companies, net (Note 34.5)
Accrued income - third parties
Accrued income - related
companies
Less Allowance for doubtful
accounts
Accrued income - related
companies, net (Note 34.5)
Prepaid expenses
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Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

388,360,164

780,408,952

84,108,921

84,108,921

(117,760,012)

(105,700,264)

(84,108,921)

(84,108,921)

270,600,152

674,708,688

12,148,885
19,431,537

15,590,445
130,292,664

-

-

-

30,000

2,313,161

2,704,317

1,506,335
15,401,025

777,809
51,671,471

31,827
3,185

1,323,626

923,186

29,923,406

1,323,626

923,186

-

590,547
-

(15,531,436)
14,391,970

63,096

24,056,876
24,056,876

12,077,379

21,205,485

243,878

350,880

334,802,100

897,874,065

14,700,860

25,061,399

Aging of outstanding trade accounts receivables as at December 31, 2019 and 2018
can be analyzed as following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Third parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Related parties (Note 34.5)
Within credit terms

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

183,251,487

367,027,487

-

47,329,158
36,256,109
5,031,716
116,491,694
388,360,164

248,008,593
52,785,132
6,632,513
105,955,227
780,408,952

84,108,921
84,108,921

84,108,921
84,108,921

(117,760,012)
270,600,152

(105,700,264)
674,708,688

(84,108,921)
-

(84,108,921)
-

12,148,885
12,148,885

15,590,445
15,590,445

-

-

-

11.2 Receivables under finance lease agreements
Receivables under finance lease agreements as at December 31, 2019 and 2018 can
be analyzed as following;
Consolidated financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Due within 1 year
Due within 2 - 5 years
Due after 5 years
Less Future financial costs of finance leases
Less Allowance for doubtful accounts

49,494,577
124,644,454
60,271,874
234,410,905
(47,574,701)
186,836,204
186,836,204

52,995,047
135,670,417
75,339,842
264,005,306
(60,174,662)
203,830,644
(6,000,000)
197,830,644

Presented in the statement of financial position as following:
Consolidated financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Current portion of receivables under finance lease agreements
Receivables under finance lease agreements

35,940,668
150,895,536
186,836,204

38,064,192
159,766,452
197,830,644
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12.

SHORT-TERM LOANS

Short-term loans as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Third parties
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts

8,850,000
(8,850,000)
-

Related parties (Note 34.6)
- promissory notes(1)
- short-term loans(2)
Less Allowance for doubtful accounts

13.

8,850,000
(8,850,000)
-

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

8,850,000
(8,850,000)
-

8,850,000
(8,850,000)
-

8,060,119
-

8,682,290
-

154,546,000
(44,546,000)

208,286,000
(39,900,000)

8,060,119
8,060,119

8,682,290
8,682,290

110,000,000
110,000,000

168,386,000
168,386,000

(1)

Short-term loan to related companies in the form of promissory notes in Thai Baht. The loans are carrying interest
rate of 4.20% - 4.43% per annum and repayment at call without collaterals.

(2)

Short-term loan to a related company in the form of loan agreement in US Dollar. The loan is carrying interest rate
of 6.00% per annum and repayment at call without collaterals.

INVENTORIES

Inventories as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:

Raw material
Factory supplies
Work in progress
Finished goods
Good in transit
Less Provision of reduction of inventory value
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Consolidated
financial statements
2019
2018
“Restated”
Baht
Baht
235,893,890
361,584,093
30,115,743
24,590,589
136,717,816
204,152,070
70,082,359
95,872,057
237,994
33,805,433
473,047,802
720,004,242
(89,239,460)
(53,730,017)
383,808,342
666,274,225

The amounts of inventories recognized as an expense and included in the cost of sales of goods
and cost of rendering services for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as
follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
“Restated”
Baht
Baht

Inventories recognized as an expense and include in cost of sales
Cost of sale of goods and cost of rendering services
Loss on reduction of inventory value

14.

2,275,372,405
35,509,443
2,310,881,848

2,812,490,013
34,073,161
2,846,563,174

OTHER CURRENT ASSETS

Other current assets as at December 31, 2019 and 2918 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Withholding tax receivable
Undued input vat
Refundable value-added tax
Others

15.

34,041,685
2,634,624
17,989,370
2,224,950
56,890,629

10,058,451
5,036,781
17,875,151
464,090
33,434,473

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
675,126
28,628
4,148,005
4,851,759

178,672
23,634
4,496,444
4,698,750

DISPOSAL ASSET GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR SALES AND LIABILITIES
INCLUDED IN DISPOSAL ASSET GROUP CLASSIFIED AS HELD FOR SALES

15.1

In October 2018, Paradise Green Energy Company Limited (Ua Withya Public
Company Limited’s subsidiary) entered into an agreement to sell a part of land,
building and machinery with the book value of Baht 173.37 million to a company at
the price of Baht 152.17 million, therefore, as at December 31, 2018, the Group
reclassified to be non-current assets classified as held for sale and recognized as a
loss from impairment of those assets amounting to Baht 21.20 million in the
statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended
December 31, 2018. During 2019, the subsidiary has transferred ownership of such
assets and full payment has been received.
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15.2

On December 24, 2019, Board of Directors’ Meeting of Ua Withya Public Company
Limited has passed a resolution to approve the sale of power plant business units by
disposal of investment in UWC Komen Biomass Co., Ltd. by 23,999,998 shares or
equivalent to 99.99% of paid-up share capital, Satuek Biomass Co., Ltd. by 1,662,498
shares or equivalent to 99.99% of paid-up share capital and UWC Amphan Biomass
Company Limited by 1,593,748 shares or equivalent to 99.99% of paid-up share capital
to probable interested company. Therefore, as at December 31, 2019, the Group
classified related assets and liabilities of such companies in the consolidated financial
statements as disposal asset group classified as held for sales.
Disposal asset group classified as held for sales as at December 31, 2019 were as follows:
Consolidated
financial statements
Baht
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Inventories
Other current assets
Property, plant and equipment
Intangible assets
Other assets
Disposal asset group classified as held for sales
Short-term borrowing from a financial institution
Trade payable and other current payables
Current portion of long-term borrowing from a financial institution
Current portion of liabilities under finance lease agreements
Other current liabilities
Long-term borrowing from a financial institution
Liabilities under finance lease agreements
Provision for employee benefit
Other liabilities
Liabilities included in disposal asset group classified as held for sales
Net disposal asset group classified as held for sales
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102,056,626
85,621,260
45,412,332
17,327,158
808,124,733
46,707,795
31,558,981
1,136,808,885
34,226,475
29,944,003
29,356,243
759,831
10,226,603
277,274,149
353,531
3,102,253
40,008,217
425,251,305
711,557,580

16.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATE AND INTEREST IN JOINT VENTURE

16.1

Investment in subsidiaries
The details of investment in subsidiaries as follows:
Paid-up capital

Shareholding

Cost

Dividend received

percentage
Company’s name

during the year

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Million

Million

%

%

Million

Million

Million

Million

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

318.18

318.18

70.00

69.83

159.77

158.08

-

46.37

1,316.25

1,316.25

37.61

39.76

467.94

494.60

-

-

Direct Shareholding
1.

Rayong Wire Industries Public
Company Limited

2.

Ua Withya Public Company Limited

3.

Enesol Company Limited

302.50

302.50

100.00

100.00

272.33

272.33

-

-

4.

Pipe Line Engineering

144.00

144.00

99.99

99.99

144.00

144.00

-

-

50.00

50.00

99.00

99.00

49.44

49.44

-

-

150.00

97.50

94.25

94.25

120.63

68.13

-

-

1,214.11

1,186.58

-

46.37

Company Limited
5.

Evergreen Biomass Company Limited

6.

WJC Enterprise Company Limited

Less Allowance for impairment

(297.88)

(187.43)

916.23

999.15

The details of investment in subsidiaries indirect shareholding by Ua Withya
Public Company Limited as follows:
Country of

Issued and paid-up

incorporation

share capital

Name of the entity

Shareholding
percentage

2019

2018

2019

2018

Amount

Amount

%

%

Indirect shareholding by Ua Withya Public Company Limited
1. Paradise Green Energy Company Limited

Thailand

Million Baht

250.00

250.00

24.45

25.84

2. UWC Komen Biomass Co., Ltd. (1)

Thailand

Million Baht

240.00

240.00

37.61

39.76

3. Ultra Asia Company Limited

Thailand

Million Baht

18.25

18.25

37.61

39.76

4. Satuek Biomass Co., Ltd.(1)

Thailand

Million Baht

166.25

16.25

37.61

39.76

5. UWC Amphan Biomass Company Limited (1)

Thailand

Million Baht

159.38

9.38

37.61

39.76

6. UWCC (Cambodia) Company Limited

Cambodia

US Dollar

US$ 25,000

US$ 25,000

26.33

27.83

7. Ultra Asia Singapore Company Limited

Singapore

US Dollar

US$ 1,000

(formerly “UWC Solar Company Limited”)

-

37.61

-

(1) Such investments were classified as disposal asset group classified as held for sale (Note 15.2).
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Movement in book value of investments in subsidiaries for the years then ended
December 31, 2019 and 2018 are as follows:
Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning balance
Additions
Disposals
Impairment loss on investments
Ending balance

999,151,365
54,188,956
(26,666,531)
(110,446,067)
916,227,723

975,248,195
25,804,464
(1,901,294)
999,151,365

Transactions incurred during 2019
Rayong Wire Industries Public Company Limited
In January 2019, the Company acquired investments in Rayong Wire Industries
Public Company Limited of 1,021,600 shares in the amount of Baht 1.69 million
from the non-controlling interest. As a result of acquired investments, the Company’s
shareholding proportion in Rayong Wire Industries Public Company Limited
increased to 70.00%.
Ua Withya Public Company Limited
In January - February 2019, the Company disposed 282,164,600 shares of Ua Withya
Public Company Limited and received proceed amounting to Baht 26.67 million. The
Company recognized loss on sale of investment amounting to Baht 8.89 million in
the separate statement of profit or loss and other comprehensive income. As a result
of disposed investments, the Company’s shareholding proportion in Ua Withya
Public Company Limited decreased to 37.61%. Even though the Company has
investment in Ua Withya Public Company Limited at 37.61%; however, the
Company has control and power to govern the financial and operating policies of Ua
Withya Public Company Limited. Therefore, Ua Withya Public Company Limted
and its subsidiaries are classified as subsidiaries of the Company.
WJC Enterprise Company Limited
In April 2019, the Company paid the remaining shares in the amount of Baht 75
per share, for 700,000 shares, in the amount of Baht 52.50 million.
For the year ended December 31, 2019, the Company assessed the impairment of
investment in WJC Enterprise Company Limited and recognized impairment loss
amounting to Baht 52.50 million under “Other expenses” in the separate financial
statements.
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Pipe Line Engineering Company Limited
For the year ended December 31, 2019, the Company assessed the impairment of
investment in Pipe Line Engineering Company Limited and recognized impairment
loss amounting to Baht 57.95 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Satuek Biomass Company Limited
On April 9, 2019, the Company invested in the increased share capital of Satuek
Biomass Company Limited of 1,500,000 shares at Baht 100 per share, in the amount
of Baht 150 million.
UWC Amphan Biomass Company Limited
On April 9, 2019, the Company invested in the increased share capital of UWC
Amphan Biomass Company Limited of 1,500,000 shares at Baht 100 per share, in the
amount of Baht 150 million.
Ultra Asia Company Limited
On October 10, 2019, Ultra Asia Company Limited invested in ordinary shares of
Ultra Asia Singapore Private Company Limited which was registered as a limited
company in Singapore of 100 shares at US Dollar 10 per share, totaling US Dollar
1,000, as a result, Ultra Asia Singapore Private Company Limited is the Company’s
subsidiary since such date.
Transactions incurred during 2018
Rayong Wire Industries Public Company Limited
During March 2018, the non-controlling interest of Rayong Wire Industries Public
Company Limited exercised the warrant (RWI-W1) of 10,280,300 units and paid
all subscriptions amounting to Baht 16,448,480. The Group recognised gain, net of
tax on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 172 directly in
equity attributed to the shareholders’ equity of the parent company in the
consolidated financial statements.
During July 2018, the non-controlling interest of Rayong Wire Industries Public
Company Limited exercised the warrant (RWI-W1) of 20,050,447 units and paid
all subscriptions amounting to Baht 10,025,224. The Group recognised gain, net of
tax on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 24.10 million
directly in equity attributed to the shareholders’ equity of the parent company in the
consolidated financial statements.
During the year of 2018, the Company acquired investments in Rayong Wire
Industries Public Company Limited of 12,824,100 shares in the amount of Baht
21.66 million from the non-controlling interest.
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During the year of 2018, the Company disposed 5,833,300 shares of Rayong Wire
Industries Public Company Limited and received proceed amounting to Baht 9.33
million. The Company recognised gain on sale of investment amounting to Baht
7.43 million in the separate financial statements. The Group recognised loss, net of
tax amounting to Baht 0.19 million directly in equity attributed to the owners of the
parent in the consolidated financial statements.
As a result of exercising warrants from non-controlling interests and sale of investment,
the Company’s shareholding proportion in Rayong Wire Industries Public Company
Limited decreased to 69.83%.
Ua Withya Public Company Limited
During the year of 2018, the Company acquired investments in Ua Withya Public
Company Limited of 69,000,000 shares in the amount of Baht 4.14 million from
the non-controlling interest, the Company’s shareholding proportion in Ua Withya
Public Company Limited remains 39.76%. Even though the Company has investment
in Ua Withya Public Company Limited at 39.76%; however, the Company has
control and power to govern the financial and operating policies of Ua Withya
Public Company Limited. Therefore, Ua Withya Public Company Limited is
classified as subsidiary of the Company.
Investments in a subsidiary were guaranteed for issuing debentures of Ua Withya
Public Company Limited (Notes 22 and 37.6).
Details of non-wholly owned subsidiaries that have material non-controlling
interests as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:
Name of the companies

Incorporation

Proportion of

Comprehensive income

Accumulated

ownership interests

(loss) allocated to

non-controlling interests

and voting rights held

non-controlling interests

as at December 31,

by non-controlling

for the years ended

interests
2019

December 31,

2018

2019

2018

2019

“Restated”
Baht

Baht

2018
“Restated”

(%)

(%)

Baht

Baht

Thailand

70

69.83

(84,623,177)

15,591,325

255,554,838

342,043,903

Thailand

37.61

39.76

(515,481,271)

(340,311,197)

298,277,830

776,317,168

553,832,668

1,118,361,071

Rayong Wire Industries
Public Company Limited
Ua Withya Public Company
Limited
Total
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The summarized financial information prepared by the Group’s management
account before intragroup eliminations of each non-wholly owned subsidiary that
has material non-controlling interests for the years ended December 31, 2019 and
2018 were as follows:
Rayong Wire Industries Public

Ua Withya Public

Company Limited

Company Limited

2019

2018

2019

2018

Baht

Baht

Baht

Baht

“Restated”
Condensed statements of financial position
as at December 31,
Current assets

523,074,367

879,977,596

1,879,092,851

1,371,588,303

Non-current assets

488,507,566

605,114,060

421,261,927

1,704,762,985

Current liabilities

(215,749,055)

(400,840,269)

(1,440,088,058)

(926,467,090)

(13,768,980)

(18,648,833)

(376,716,551)

(714,402,125)

Non-current liabilities
Condensed statements of profit or loss and
other comprehensive income
for the years ended December 31,
Revenue

683,970,673

1,106,632,411

1,123,313,063

1,512,268,815

Expenses

(966,047,929)

(1,053,760,934)

(1,936,832,267)

(2,110,296,506)

Profit (loss) for the year

(282,077,256)

(813,519,204)

(598,027,691)

Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year

(1,461,400)

52,871,477
(666,890)

(3,942,454)

460,696
(597,566,995)

(283,538,656)

52,204,587

(817,461,658)

88,032,656

(26,437,705)

(93,762,166)

218,650,122

Condensed statements of cash flows
for the years ended December 31,
Net cash provided by (used in) operating activities
Net cash provided by (used in) investing activities

(386,698)

22,035,938

142,883,997

(153,592,534)

Net cash provided by (used in) financing activities

(123,834,938)

38,628,292

296,372,042

(99,109,050)

Net cash of disposal asset group classified
as held for sales
Effect of exchange rate changes
Net increase (decrease) in cash flows

478,175
(35,710,805)

-

(102,056,626)

(1,953,441)
32,273,084

-

243,437,247

7,278
(34,044,184)
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16.2

Investment in associates
The details of interest in associates as follows:
Issued and paid-up

Ownership interest

Equity method

share capital
Name of the entity
1. Dimet (Siam) Public

Country of

2019

2018

2019

2018

2019

2018

incorporation

Amount

Amount

%

%

Baht ’000

Baht ’000

Thailand

Million Baht

268.95

268.95

24.98

24.98

18,668

119,170

Thailand

Million Baht

21.75

21.75

30.00

30.00

6,307

6,307

3. Panova Company Limited

Thailand

Million Baht

22.22

22.22

30.00

30.00

6,954

6,954

4. Interglob Investment

Cambodia

US Dollar

25,000

25,000

48.00

48.00

756

756

32,685

133,187

Company Limited
2. Saraburi Energy Systems
2 Company Limited

Company Limited

Movements of investment in associates for the years ended December 31, 2019
and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning balance
Increase in investments
Disposal of investments
Adjustment of allowance for impairment of investment
Loss from disposal investments
Share of loss for the year
Ending balance

133,187,199
(950,330)
(69,865,996)
(755,366)
(28,930,040)
32,685,467

122,076,045
105,989,568
(42,101,960)
(27,860,932)
(15,556,076)
(9,359,446)
133,187,199

Transactions incurred during 2019
Dimet (Siam) Public Company Limited
During January 2019, Ua Withya Public Company Limited sold warrants of Dimet
(Siam) Public Company Limited of 10,660,600 units, totaling Baht 0.95 million.
Ua Withya Public Company Limited recognized loss on sales of investment in
associate amounting to Baht 0.76 million in the statement of profit or loss and other
comprehensive income for the year ended December 31, 2019.
Share of loss on investment in Dimet (Siam) Public Company Limited for the
year ended December 31, 2019 of Baht 28.93 million, were calculated from such
associate’s unaudited financial statements for the year ended December 31, 2019,
prepared by the associate’s management and has not been audited. This is because
such associate has its fiscal year beginning on July 1 and ending on June 30.
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Transactions incurred during 2018
Ayutthaya Power Systems Company Limited
On January 17, 2018, the Board of Directors’ meeting of Ayutthaya Power Systems
Company Limited passed a resolution to call up the capital additionally of Baht 10
per share (which was called up of Baht 25 per share in prior period). Ua Withya
Public Company Limited paid the subscription of Baht 1.65 million on January 19,
2018. Subsequently, on July 12, 2018, Ua Withya Public Company Limited
exchanged the shares of Ayutthaya Power Systems Company Limited of 165,000
shares, totaling Baht 5.78 million with the shares of Panova Company Limited of
231,000 shares, totaling Baht 5.78 million and invested to acquire shares of Panova
Company Limited of 47,144 shares, totaling Baht 1.18 million, totaling 278,144
shares and Baht 6.95 million. The proportion of shareholding is 30% of issued
shares and paid up of such company.
Dimet (Siam) Public Company Limited
During the year of 2018, Ua Withya Public Company Limited invested to acquire
shares of Dimet (Siam) Public Company Limited of 4,410,000 shares, totaling
Baht 9.46 million, and on July 5, 2018, the Company invested to acquire shares of
Dimet (Siam) Public Company Limited together with warrants of 93,700,000
shares, totaling Baht 93.70 million.
During the year of 2018, the Company sold shares and warrants of Diment (Siam)
Public Company Limited of 26,569,900 shares, totaling Baht 44.37 million and of
83,039,400 rights totaling Baht 13.29 million, respectively. Ua Withya Public
Company Limited recognized loss on sales of investment in associate amounting
to Baht 15.56 million in the statement of profit or loss and other comprehensive
income for the year ended December 31, 2018.
Details of material associate
The summarized financial information of the material associate represents
amounts shown in the associate’s financial statements prepared in accordance with
TFRSs and adjusted by the Group for equity accounting purposes for the year
ended December 31, as follows:
Dimet (Siam) Public Company Limited
2019
Baht

2018
Baht

Assets
Liabilities

397,467,726
(174,164,888)

428,112,655
(88,997,817)

Revenue
Loss for the year

326,057,416
(115,812,811)

295,590,138
(37,784,846)

Capital Engineering Network PCL.

477

Reconciliation of the above summarized financial information to the carrying amount
of the interest in an associated company recognized in the consolidated financial
statements, is as follows:

Net assets of the associate
Proportion of the Group’s ownership interest in Dimet (Siam)
Public Company Limited (%)
Carrying amount of the Group’s interest in Dimet (Siam)
Public Company Limited

2019
Baht

2018
Baht

223,302,838

339,114,838

24.98

24.98

55,781,049

84,710,887

Aggregate information of an associate that is not individually material
2019
Baht
The Group’s share of loss for the years ended December 31,

16.3

2018
Baht

-

(637,539)

Interest in joint venture
The detail of interest in joint venture as follows:

Name of the entity
Sunflowergreen Co., Ltd.

Issued and paid-up
share capital
2019
2018
Amount
Amount

Country of
incorporation
Thailand

Million Baht

180.00

180.00

Ownership
interest
2019
2018
%
%
20.83

20.83

The Group indirectly holds this investment through Evergreen Biomass Company Limited
Movements of interest in joint venture can be analyzed as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning Balance
Less payable for subsidiary acquisition
Adjustment of allowance for impairment of investment
Ending balance

59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

Transaction incurred during 2019
During the year of 2019, a criminal case that Evergreen Biomass Company
Limited filed a lawsuit against Sunflower Green Company Limited is still in the
process of appointing prosecution witnesses and defendants.
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Transaction incurred during 2018
During the year of 2018, a criminal case that Evergreen Biomass Company
Limited filed a lawsuit against Sunflower Green Company Limited is still in the
process of appointing prosecution witnesses and defendants. For civil cases, the
court of first instance ruled that Sunflower Green Company Limited returned
the Company’s shares in shareholder list (Bor Or Jor 5) of Sunflower Green
Company Limited.
During the year of 2018, Sunflower Green Company Limited has registered the
capital increase from the Baht 150 million to Baht 180 million without informing
the Group, causing the investment proportion decrease to 20.83%. Evergreen
Biomass Company Limited then filed a lawsuit against Sunflower Green
Company Limited and the director because of committing an offense under the
Act on Offenses relating to Registered Partnerships.
17.

INVESTMENT PROPERTY

Investment property consist of the following:
As at December 31, 2019
Consolidated and separate financial statements
Balance as at

Addition

(Disposal)

Balance as at

January 1,

December 31,

2019

2019

Baht

Baht

Baht

Baht

413,813,922

-

-

413,813,922

940,000

-

-

940,000

414,753,922

-

-

414,753,922

(25,108)

-

Cost
Land
Building
Total cost
Accumulated depreciation
Building
Total accumulated depreciation

(914,890)

(939,998)

(914,890)

(25,108)

-

(939,998)

Less Allowance for impairment - land

(10,857,206)

(51,728,762)

-

(62,585,968)

Investment Property

402,981,826

351,227,956
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As at December 31, 2018
Consolidated and separate financial statements
Balance as at

Addition

(Disposal)

Balance as at

January 1,

December 31,

2018

2018

Baht

Baht

415,473,522

-

940,000

-

416,413,522

-

Baht

Baht

Cost
Land
Building
Total cost

(1,659,600)
-

413,813,922
940,000

(1,659,600)

414,753,922

Accumulated depreciation
Building
Total accumulated depreciation

(867,890)

(47,000)

-

(914,890)

(867,890)

(47,000)

-

(914,890)

-

-

(10,857,206)

Less Allowance for impairment - land

(10,857,206)

Investment Property

404,688,426

402,981,826

Depreciation for the years ended December 31,
2019

Baht

25,108

2018

Baht

47,000

The fair value is determined by an external independent value. Valuations were made on
the basis of recent market transactions on arm’s length terms. The fair value is within
level 2 of the fair value hierarchy and amount as at December 31, 2019 was Baht 374.58
million (December 31, 2018: Baht 416.81 million).
The Group’s management is currently considering to use the land and building as investment
with another entity or developing such land to its maximum benefits.
As at December 31, 2019 and 2018, certain investment properties are pledged as collateral for
Enesol Company Limited’s borrowings from the financial institutions (Notes 22 and 37.4).
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18.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Property, plant and equipment consist of the following:
As at December 31, 2019
Balance as at
January 1,
2019

Baht
Cost
Land and Land improvement
Original cost
30,146,676
Appraised value
295,649,459
Buildings and building improvement
972,009,535
Leasehold right
Machinery and equipment
1,385,097,836
Tunnel boring machines
131,568,725
Furniture, fixtures and
office equipment
70,483,536
Vehicles
49,231,725
Total cost
Accumulated depreciation
Land improvement
Original cost
Buildings and building improvement
Leasehold right
Machinery and equipment
Tunnel boring machines
Furniture, fixtures and
office equipment
Vehicles
Total Accumulated depreciation
Assets under construction and
installation

Additions

Baht

Consolidated financial statements
(Disposals) Transfers in/
Transfer to
(out)
disposal
assets group
classified as
held for sale
(see Note 15)
Baht
Baht
Baht

Balance as at
December 31,
2019

Baht

8,614,064
1,503,720
10,781,556
-

(23,930,465)
-

3,312,855
1,868,577
-

(25,268,968)
(46,823,264)
(596,438,143)
(536,014,591)
-

4,877,708
248,826,195
387,498,311
1,503,720
837,802,913
131,568,725

2,578,414
2,015,559

(1,502,404)
(1,935,333)

-

(13,307,659)
(6,163,706)

58,251,887
43,148,245

25,493,313

(27,368,202)

5,181,432

(1,224,016,331)

1,713,477,704

(1,243,978)
(456,705,505)
(675,947,636)
(54,963,432)

(785,210)
(19,654,917)
(1,055,717)
(39,343,737)
(7,311,297)

17,013,881
-

-

2,029,188
178,483,741
121,927,986
-

(297,876,681)
(1,055,717)
(576,349,506)
(62,274,729)

(51,011,660)
(29,235,246)

(6,311,935)
(6,565,445)

1,469,415
1,717,862

-

8,661,572
6,054,890

(47,192,608)
(28,027,939)

(1,269,107,457)

(81,028,258)

20,201,158

-

317,157,377

(1,012,777,180)

2,934,187,492

22,050,227

Less Allowance for impairment

(62,116,715)

Property, plant and equipment

1,625,013,547

7,136,041
(190,556,465)

(338,231)

(5,181,432)

(15,829,664)

93,085

-

114,563,885

7,836,941
(138,016,210)
570,521,255
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As at December 31, 2018
Balance as at
January 1,
2018

Baht
Cost
Land and Land improvement
Original cost
105,482,833
Appraised value
295,649,459
Buildings and building improvement 1,000,993,068
Machinery and equipment
1,434,148,705
Tunnel boring machines
131,568,725
Furniture, fixtures and
office equipment
68,944,966
Vehicles
48,343,291

Additions

Baht

Consolidated financial statements
(Disposals) Transfers in/
Transfer to
(out)
disposal
assets group
classified as
held for sale
(see Note 15)
Baht
Baht
Baht

Balance as at
December 31,
2018

Baht

940,939
6,310,455
32,904,850
-

(3,844,747)
-

423,646
472,689
20,051,225
-

(76,700,742)
(35,766,677)
(98,162,197)
-

30,146,676
295,649,459
972,009,535
1,385,097,836
131,568,725

11,146,456
903,517

(9,493,959)
(15,083)

17,121
-

(131,048)
-

70,483,536
49,231,725

52,206,217

(13,353,789)

20,964,681

(210,760,664)

2,934,187,492

(438,169)
(423,359,085)
(626,801,548)
(47,620,594)

(805,809)
(39,108,596)
(84,609,148)
(7,342,838)

3,634,508
-

-

5,762,176
31,828,552
-

(1,243,978)
(456,705,505)
(675,947,636)
(54,963,432)

(54,123,535)
(23,905,349)

(6,304,374)
(5,344,975)

9,338,130
15,078

-

78,119
-

(51,011,660)
(29,235,246)

Total Accumulated depreciation (1,176,248,280)

(143,515,740)

12,987,716

-

37,668,847

(1,269,107,457)

Total cost
Accumulated depreciation
Land improvement
Original cost
Buildings and building improvement
Machinery and equipment
Tunnel boring machines
Furniture, fixtures and
office equipment
Vehicles
Assets under construction and
installation
Less Allowance for impairment
Property, plant and equipment

3,085,131,047

10,993,728

32,114,017

(33,937,844)

(49,377,727)

(92,837) (20,964,681)
-

-

-

22,050,227

21,198,856

1,885,938,651

(62,116,715)
1,625,013,547

Depreciation for the years ended December 31,
2019

Baht

81,028,258

2018

Baht

143,515,740

As at December 31, 2019, Ua Withya Public Company Limited’s land and buildings of
Baht 271.16 million (December 31, 2018 : Baht 273.10 million) and rights under the insurance
policy have been pledged for bank overdraft credit line and short-term borrowings from
financial institutions (Notes 22 and 37.5).
As at December 31, 2019, the Group had certain items of plant and equipment that were fully
depreciated but are still in use. The gross carrying amounts before deducting accumulated
depreciation and allowance for impairment loss of those assets amounted to approximately
Baht 732.56 million (December 31, 2018 : Baht 730.81 million)
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As at December 31, 2019, Land, building and machine which are owned by UWC Komen
Biomass Company Limited (Ua Withya Public Company Limited’s subsidiary), at carrying
amount of Baht 398.28 million (December 31, 2018 : nil), were collaterized for long-term
loan with a financial institution of UWC Komen Biomass Company Limited (Notes 22 and
37.9).
In October 2018, a subsidiary entered into an agreement to sell a part of land, building and
machinery with the book value of Baht 173.37 million to a company, therefore, as at
December 31, 2018, the Group reclassified to be non-current assets classified as held for sale.
(Note 15).
Paradise Green Energy Company Limited has the plan to sell all of its machinery and
equipment, therefore, the subsidiary hired an independent appraiser to assess the fair value
of such machinery and equipment. The fair value of machinery and equipment is lower than
the book value of Baht 8.95 million. Therefore, the Group recorded loss on impairment of
machinery and equipment in the statement of profit or loss and other comprehensive income
for the year ended December 31, 2019 in the amount Baht 8.95 million (December 31,
2018: Baht 28.18 million).
UWC Amphan Biomass Company Limited and Satuek Biomass Company Limited engaged
an independent appraiser to determine the fair value of property, plant and equipment and
noted that the fair value of property, plant and equipment were lower than its carrying values
by Baht 114.65 million. The Group considered and recognized loss on impairment in value of
property, plant and equipment in the statement of profit or loss and other comprehensive
income for the year ended December 31, 2019 of Baht 114.65 million (December 31, 2018:
nil).
Leased assets included above, where the Group is a lessee under finance leasse, comprise office
appliance and vehicles are as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Cost of assets under finance lease agreement
Less accumulated depreciation
Net book value

9,705,104
(3,155,895)
6,549,209

30,207,233
(13,146,784)
17,060,449
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As at December 31, 2019
Balance as at
January 1,
2019
Baht
Cost
Leasehold right
Office equipment, furniture
and fixtures
Vehicles
Total cost
Accumulated depreciation
Leasehold right
Office equipment, furniture
and fixtures
Vehicles
Total accumulated depreciation
Less Allowance for impairment
Property, plant and equipment

16,510,764
1,079,007
17,589,771
(11,366,313)
(600,054)
(11,966,367)
(478,952)
5,144,452

Separate financial statements
Addition
(Disposal)

Baht
300,000
62,643
362,643
(183,668)
(758,521)
(942,189)
-

Baht
-

Balance as at
December 31,
2019
Baht
300,000

(48,300)
(48,300)
-

16,525,107
1,079,007
17,904,114
(183,668)

38,204
38,204
-

(12,086,630)
(600,054)
(12,870,352)
(478,952)
4,554,810

As at December 31, 2018
Balance as at
January 1,
2018
Baht
Cost
Office equipment, furniture
and fixtures
Vehicles

Separate financial statements
Addition
(Disposal)

Baht

Baht

Balance as at
December 31,
2018
Baht

19,992,152
1,079,007

5,055,113
-

(8,536,501)
-

16,510,764
1,079,007

Total cost
Accumulated depreciation
Office equipment, furniture
and fixtures
Vehicles

21,071,159

5,055,113

(8,536,501)

17,589,771

(18,896,052)
(600,054)

(1,006,691)
-

8,536,430
-

(11,366,313)
(600,054)

Total accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

(19,496,106)
(478,952)

(1,006,691)
-

8,536,430
-

(11,966,367)
(478,952)

Property, plant and equipment

1,096,101

Depreciation for the years ended December 31,
2019
2018

5,144,452

Baht

942,189

Baht

1,006,691

As at December 31, 2019 and 2018, the Company had certain items of plant and equipment
that were fully depreciated but are still in use. The gross carrying amounts before deducting
accumulated depreciation and allowance for impairment loss of those assets amounted to
approximately Baht 12.17 million and Baht 10.90 million, respectively,

484

Annual Report 2019

19.

GOODWILL

Goodwill as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Cost
Less provision for impairment
Net book amount

98,604,170
(98,604,170)
-

98,604,170
(98,604,170)
-

During the year of 2018, the Group recognized loss on impairment of goodwill of UWC
Amphan Biomass Company Limited and Satuek Biomass Company Limited amounting to
Baht 46.29 million presented under “Other expenses” in the consolidated financial statements.
The recoverable amount of the CGUs is determined based on value-in-use calculations.
These calculations use pre-tax cash flow projections based on financial budgets approved
by management covering a five-year period. Cash flows beyond the 5 year period are
extrapolated using the estimated growth rates stated below. The growth rate does not
exceed the long-term average growth rate for the business in which the CGUs operates.
20. INTANGIBLE ASSET
Intangible asset consist of the following:
As at December 31, 2019

Cost
Right to use gas branch
piping system
Right to sale under power
purchase agreements
Software License
Total cost

Balance as at
January 1,
2019

Addition

Baht

Baht

6,288,111
468,578,412
10,098,232
484,964,755

Accumulated amortization
Right to use gas branch
piping system
(5,087,914)
Right to sale under power
purchase agreements
(143,676,836)
Software License
(7,769,143)
Total accumulated
amortization
(156,533,893)
Less Allowance for impairment (154,205,810)
Intangible asset
174,225,052

Consolidated financial statements
(Disposal)/
Transfer to
(Transfer out)
disposal
assets group
classified as
held for sale
(see Note 15)
Baht
Baht

739,861
739,861

(18,380)
(18,380)

(419,207)

-

(24,400,001)
(777,808)

-

(25,597,016)
(99,685,714)

15,297
15,297
-

Balance as at
December 31,
2019

Baht

-

6,288,111

(468,578,412)
(250,990)
(468,829,402)

10,568,723
16,856,834

-

(5,507,121)

168,076,837
153,246

(8,378,408)

168,230,083
253,891,524

(13,885,529)
2,971,305
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As at December 31, 2018
Balance as at
January 1,
2018
Baht
Cost
Right to use gas branch
piping system
Right to sale under power
purchase agreements
Software License
Total cost
Accumulated amortization
Right to use gas branch
piping system
Right to sale under power
purchase agreements
Software License
Total accumulated amortization
Less Allowance for impairment
Intangible asset

6,288,111

Consolidated financial statements
Addition
(Disposal)

Baht

Baht

-

-

Balance as at
December 31,
2018
Baht

6,288,111

468,578,412
10,590,577

152,330

(644,675)

468,578,412
10,098,232

485,457,100

152,330

(644,675)

484,964,755

(4,668,707)

(419,207)

-

(5,087,914)

(95,628,844)
(7,472,504)

(48,047,992)
(683,788)

387,149

(143,676,836)
(7,769,143)

(107,770,055)
-

(49,150,987)
(154,205,810)

387,149
-

(156,533,893)
(154,205,810)

377,687,045

174,225,052

Amortization for the years ended December 31,
2019
2018

Baht

25,597,016

Baht

49,150,987

For the year ended December 31, 2019, the Group recognized loss on impairment of the right
to sale under power purchase agreements amounting to Baht 99.69 million presented under
“Other expenses” in the consolidated financial statements. This resulted from the operating
results did not meet the expectation (December 31, 2018 : Baht 154.21 million).
As at December 31, 2019
Balance as at
January 1,
2019
Baht
Cost
Software License
Total cost
Accumulated amortization
Software License
Total accumulated amortization
Intangible asset
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36,800
36,800

(25,795)
(25,795)
11,005

Separate financial statements
Addition
(Disposal)

Balance as at
December 31,
2019
Baht

Baht

Baht

-

-

36,800
36,800

-

(30,755)
(30,755)

(4,960)
(4,960)

6,045

As at December 31, 2018
Separate financial statements
Balance as at

Addition

(Disposal)

Balance as at

January 1,

December 31,

2018

2018

Baht

Baht

Baht

Baht

Cost
Software License

36,800

-

-

36,800

Total cost

36,800

-

-

36,800

Accumulated amortization
Software License
Total accumulated amortization
Intangible asset

(20,835)

(4,960)

-

(25,795)

(20,835)

(4,960)

-

(25,795)

15,965

11,005

Amortization for the years ended December 31,

21.

2019

Baht

4,960

2018

Baht

4,960

DEFERRED TAX

Deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2019

2018

2019

2018

Baht

Baht

Baht

Baht

31,604,691

49,068,985

(188,393,680)

(241,903,419)

(156,788,989)

(192,834,434)

35,013,953

2,936,803

35,013,953

2,936,803
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Movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, 2019
and 2018 are as follows:
As at December 31, 2019
Consolidated financial statements
Balances

Recognized

Recognized in

Recognized in

Transfer to

Balances

as at

profit or loss

Other

shareholders’

Disposal

as at

January 1,

Comprehensive

equity

assets group

December 31,

2019

Income (loss)

directly

classified as

2019

held for sale
(See Note 15)
Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

18,153,844

-

-

-

-

18,153,844

10,092,532

-

-

-

-

10,092,532

-

-

(26,420,555)

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for obsolete of
inventory
Property, plant and equipment
fair value adjustment

30,257,317

(3,836,762)

-

Non-current provision for
10,687,838

(149,060)

205,885

-

(285,175)

Loss carried forward

Employee benefit obligations

68,640,768

(49,718,015)

-

-

(18,922,753)

Others

26,355,162

(33,733)

-

-

-

26,321,429

164,187,461

(53,737,570)

205,885

-

(45,628,483)

65,027,293

Investment in subsidiaries

(136,881,203)

-

-

-

(135,102,757)

Power purchase agreement

(78,690,622)

69,347,765

-

-

9,342,857

Revaluation surplus on land

(55,980,219)

-

-

-

6,214,980

Total

10,459,488
-

Deferred tax liabilities

Others
Total
Net
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1,778,446

-

(49,765,239)

(85,469,851)

48,431,961

89,604

-

(36,948,286)

(357,021,895)

117,779,726

89,604

1,778,446

15,557,837

(221,816,282)

(192,834,434)

64,042,156

295,489

1,778,446

(30,070,646)

(156,788,989)

As at December 31, 2018
Consolidated financial statements
Balances

Recognized

Recognized in

Recognized in

as at

profit or loss

Other

shareholders’

as at

Comprehensive

equity

December 31,

Income (loss)

directly

2018

Baht

Baht

Baht

January 1,
2018
Baht

Baht

Balances

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for obsolete of inventory

18,107,932

45,912

-

-

18,153,844

3,062,645

7,029,887

-

-

10,092,532

34,094,079

(3,836,762)

-

-

30,257,317

10,948,869

(261,031)

-

-

10,687,838

72,134,956

(3,494,188)

-

-

68,640,768

67,976,355

(41,621,193)

-

-

26,355,162

206,324,836

(42,137,375)

-

-

164,187,461

(240,606)

-

Property, plant and equipment fair value
adjustment
Non-current provision for employee
benefit obligations
Loss carried forward
Others
Total
Deferred tax liabilities
Investment in subsidiaries

(138,460,909)

Power purchase agreement

(88,300,221)

Revaluation surplus on land

(55,980,219)

-

Others
Total
Net

9,609,599

1,820,312

(136,881,203)

-

-

(78,690,622)

-

-

(55,980,219)

(47,338,488)

(38,235,373)

104,010

(330,079,837)

(28,866,380)

104,010

1,820,312

-

(357,021,895)

(85,469,851)

(123,755,001)

(71,003,755)

104,010

1,820,312

(192,834,434)

As at December 31, 2019
Balances
as at
January 1,
2019
Baht
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Non-current provision for employee
benefit obligations
Others
Total
Deferred tax liabilities
Unrealized gain from
trading securities
Total
Net

Separate financial statements
Recognized
Recognized in
profit or loss
Other
Comprehensive
Income (loss)
Baht
Baht

Balances
as at
December 31,
2019
Baht

16,821,784

-

-

16,821,784

1,201,120
16,991,049
35,013,953

-

-

1,201,120
16,991,049
35,013,953

(32,077,150)
(32,007,150)

32,077,150
32,077,150

-

2,936,803

32,077,150

-

35,013,953
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As at December 31, 2018
Balances
as at
January 1,
2018
Baht
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Non-current provision for employee
benefit obligations
Others
Total
Deferred tax liabilities
Unrealized gain from
trading securities
Total
Net

Separate financial statements
Recognized
Recognized in
profit or loss
Other
Comprehensive
Income (loss)
Baht
Baht

Balances
as at
December 31,
2018
Baht

16,826,784

(5,000)

-

16,821,784

1,071,356
54,498,814

129,764
(37,507,765)

-

1,201,120
16,991,049

72,396,954

(37,383,001)

-

35,013,953

(12,057)

(32,065,093)

-

(32,077,150)

(12,057)
72,384,897

(32,065,093)
(69,448,094)

-

(32,077,150)
2,936,803

The Company has used tax rate of 20% for the corporate income tax calculation for the years
ended December 31, 2019 and 2018 and the deferred tax calculation as at December 31,
2019 and 2018.
The income tax (income) expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of
the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Current income tax
Adjustments of income tax of prior year
Write-downs of deferred tax assets
Deferred tax
Income tax (income) expense
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1,746,842
(64,224,949)
64,042,156
1,564,049

(3,073,938)
71,003,755
67,929,817

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
(32,077,150)
(32,077,150)

3,333
69,448,094
69,451,427

The income tax expense (income) for the years ended December 31, 2019 and 2018 can
be reconciled to the accounting profit as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Profit (loss) before income tax expense
- For income tax exemption business
(48,927,032)
- For non-income tax exemption business (1,488,226,455)
Total profit (loss) before income tax
expense
(1,537,153,487)
Income tax calculated at 20% (for nonincome tax exemption business)
Effect of income and expenses that are
not income and expenses in determine
taxable profit (loss)
Effect of expenses that are deducted as
taxable expenses more than
accounting expenses
Utilization of unused loss carried forward
for non-income tax exemption business
Adjustments of income tax of prior year
Income tax expense (income)

22.

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

(415,957,414)
363,565,515

(519,784,932) 382,020,563

(52,391,899)

(519,784,932) 382,020,563

(297,645,291)

72,713,103

(103,956,986)

76,404,113

300,398,815

7,742,869

71,881,450

(6,956,019)

(923,517)

(6,575,368)

(1,614)

(265,958)
1,564,049

(5,954,120)
3,333
67,929,817

(32,077,150)

3,333
69,451,427

BANK OVERDRAFT, BORROWINGS AND DEBENTURES

Bank overdraft, borrowings and debentures as at December 31, 2019 and 2018 consist of
the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Current
Bank overdrafts
Short-term borrowings from financial institutions
Total bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Short-term borrowing from
related company (Note 34.7)
Short-term borrowing from
other company
Current portion of debentures
Current portion of long-term borrowings
from financial institution
Total current borrowings
Non-current
Debentures
Total long-term borrowings

(1)

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

192,327,589

17,338,160
363,031,079

-

-

192,327,589

380,369,239

-

-

-

-

30,000,000
-

-

49,000,000
300,000,000

39,500,000
-

-

541,327,589

24,520,000
444,389,239

30,000,000

-

300,000,000
300,000,000
841,327,589

600,000,000
600,000,000
1,044,389,239

30,000,000

-

As at December 31, 2019, short-term borrowings from financial institution of Rayong Wire
Industries Public Company Limited amounting to Baht 192.33 million (December 31,
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2018 : Baht 317.63 million) are in US dollar currency and Baht currency. The principal
due within 6 months from transaction date and interest payment period settled by the
financial institution. Short-term borrowings carried interest at the rates between 2.67%
to 2.85% per annum (December 31, 2018 : between 2.40% to 3.20% per annum).
The borrowings are liability under trust receipts for purchasing raw material from
oversea.
(2)

As at December 31, 2018, short-term borrowings from financial institutions of
Ua Withya Public Company Limited amounting to Baht 45.40 million (December 31,
2019 : Nil) are secured by the land, buildings and cash deposits of Ua Withya Public
Company Limited (Notes 18 and 37.5).

(3)

As at December 31, 2019 and 2018, short-term borrowing from other company has
maturity in December 2019 and January 2020, respectively, and carries fixed interest
rate at 6.25% per annum. Such borrowing was unsecured.

(4)

As at December 31, 2018, borrowing from a financial institution of Enesol
Company Limited of Baht 24.52 million (December 31, 2019: Nil) represents loan
to construct a Hydroelectric power plant and purchase machinery. Interest is
charged at MLR minus 1.00% per annum. The repayment of monthly installment
will be amounting to Baht 2.08 million. The remaining will be repaid fully within
December 31, 2019. The borrowing is guaranteed by the machinery of the project
and deposit at bank of Enesol Company Limited, investment properties of the parent
company and director of the parent company (Notes 17, 37.2, 37.3 and 37.4).

(5)

As at December 31, 2018, the debentures of Baht 600 million are due within
January 2020 and carry interest at the rate of 6.25% per annum which guarantee by
investments in subsidiary (Note 37.6). Moreover, under the terms of issued
debentures, Ua Withya Public Company Limited must comply with certain
conditions, including compliance with certain financial ratios.
As at April 17, 2019, the Company had a redemption of debentures before maturity
for Baht 300 million.
As at December 20, 2019, the Company issued new debentures amounting to Baht 300
million, they were matured in March 2021 with a fixed interest rate at 6.50% per
annum that secured by securities of the parent (Note 37.6). Moreover, under the terms
of issued debentures, the Company must comply with certain conditions, including
compliance with certain financial ratios.
As at January 15, 2020, the Company redeemed the matured debentures, total amount
of Baht 300 million.
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Movement of debentures for the years ended December 31, 2019 and 2018 can be
analyzed as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning balance
Issued new debentures
Redeemed debentures
Classified current portion
Ending balance

23.

600,000,000
300,000,000
(300,000,000)
(300,000,000)
300,000,000

800,000,000
600,000,000
(800,000,000)
600,000,000

TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES

Trade and other payables as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Trade payable - other companies
Accrued expenses - other companies
Accrued expenses - related companies
(Note 34.8)
Unearned income - other companies
Other payable - other companies
Other payable - related companies
(Note 34.8)
Other payables - directors (Note 34.8)
Payable for subsidiary acquisition

24.

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

246,582,679
51,643,612

470,533,948
54,928,192

3,697,126

3,614,544

52,920,844
16,714,284

32,246,573
64,303,683

89,863
5,963,274

5,989,893

197,420
21,095,112
389,153,951

22,203
169,356
41,745,112
663,949,067

6,220
9,756,483

36,906
9,641,343

LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS

Liabilities under finance lease agreements represent liabilities from the lease of vehicles. As at
December 31, 2019 and 2018, the future lease payments are summarized as follows:
Consolidated financial statements
Minimum lease
Present value of minimum
payments
lease payments
2019
2018
2019
2018
Baht
Baht
Baht
Baht
Not later than 1 year
Later than 1 year but not later than 5 years

25.

Less future finance charges on finance
lease agreement
Present value of liabilities under finance
lease agreement

1,697,052
1,468,722
3,165,774
(221,843)
2,943,931

8,574,469
1,402,819
9,977,288
(446,447)
9,530,841

1,548,516
1,395,415
2,943,931

7,032,987
2,497,854
9,530,841

-

-

2,943,931

9,530,841

PROVISION OF CURRENT LIABILITY
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As at December 31, 2019, a subsidiary recognized provision from onerous project contract of
steel tower manufacturing of Baht 64.69 million and recognized an expense in the consolidated
statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31,
2019, because related cost of the project has been significantly increased.
26.

NON-CURRENT PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

The Group operate non-current provision for employee benefit obligations due upon retirement
under the Thai Labor Protection Act, which are considered as unfunded defined benefit plans.
Movements of non-current provision for employee benefit obligations for the years ended
December 31, 2019 and 2018 are as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Non-current provision for employee benefits
at beginning of year
Included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Included in other comprehensive income:
Actuarial loss
Reverse for a restructuring
Transferred to assets held for sale
Benefit paid during the year
Non-current provision for employee benefits
at ending of year

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

56,700,722

56,484,592

6,005,605

5,356,785

3,950,874
1,592,806
11,220,723

4,576,638
1,230,966
-

503,651
176,401
1,292,575

490,362
158,458
-

1,144,020

-

5,562,735
(3,719,829)
(3,102,253)
(6,598,812)

-

(5,591,474)

65,606,966

56,700,722

9,122,252

6,005,605

The amounts are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive
income for non-current provision for employee benefit obligations for the years ended
December 31, 2019 and 2018 as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Cost of sale
Distribution costs
Administrative expenses
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2,095,490
504,506
14,164,407
16,764,403

1,665,544
1,103,502
3,038,558
5,807,604

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
1,972,627
1,972,627

648,820
648,820

Principal actuarial assumptions for non-current provision for employee benefit obligations
as at December 31, 2019 and 2018 as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
% p.a.
% p.a.
Discount rate
Future salary increase rate
Turnover rate
Mortality rate
Disable rate

2.12 - 2.48
3.29 - 7.84
0 - 40
100 of TMO17
10 of TMO17

Separate
financial statements
2019
2018
% p.a.
% p.a.

2.39 - 3.40
3.73 - 8.39
0 - 31
100 of TMO17
10 of TMO17

2.12
5.24
0 - 40
100 of TMO17
10 of TMO17

2.71
5.09
0 - 29
100 of TMO17
10 of TMO17

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value
of the non-current provision for employee benefit obligations as at December 31, 2019
and 2018 are summarized as follows:
Consolidated
financial statements
Increase
Decrease
0.50%
0.50%
% p.a.
% p.a.

Separate
financial statements
Increase
Decrease
0.50%
0.50%
% p.a.
% p.a.

As at December 31, 2019
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(3.39)
3.77
(7.71)

3.97
(3.62)
0.77

(3.77)
3.77
(7.71)

3.97
(3.62)
0.77

As at December 31, 2018
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(3.48)
3.98
(8.63)

3.70
(3.78)
7.88

(4.04)
4.57
(9.28)

4.26
(4.37)
1.40

The above sensitivity analyzes are based on a change in an assumption while holding all
other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of
the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit
obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the
defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of
the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized
within the statement of financial position.
Expected maturity analysis of undiscounted retirement benefits:

As at December 31, 2019
Retirement benefits
As at December 31, 2018
Retirement benefits

Less than
a year
Baht

Consolidated financial statements
Between
Between
2 - 5 years
6 - 10 years
Over 10 years
Baht
Baht
Baht

9,932,941

41,123,068

28,576,694

76,301,740

155,934,443

6,508,699

23,404,382

38,355,909

64,438,963

132,707,953

Total
Baht
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Less than
a year
Baht
As at December 31, 2019
Retirement benefits
As at December 31, 2018
Retirement benefits

-

Separate financial statements
Between
Between
2 - 5 years
6 - 10 years
Over 10 years
Baht
Baht
Baht
6,377,733
-

Total
Baht

5,993,087

5,560,055

17,930,875

8,829,368

4,286,425

13,115,793

The Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 has been announced in the Royal Gazette on
April 5, 2019, which will be effective after 30 days from the date announced in Royal
Gazette. This Labor Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for
employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. Such
employees are entitled to receive compensation of not less than 400 days at the employees’
latest wage rate. This change is considered an amendment to post-employment benefits plan.
The Company and its subsidiaries recorded the effect of such change by recognizing past
service cost of Baht 11.22 million and Baht 1.29 million as an expense in the consolidated and
separate statements of profit or loss and other comprehensive income, respectively, for the
year ended December 31, 2019.
27.

SHARE CAPITAL

Share capital as at December 31, 2019 and 2018 consist of the following:

Authorised share capital
At January 1, 2019
Decrease
At December 31, 2019
Issued and paid-up share capital
At January 1, 2019
At December 31, 2019

Consolidated and Separate financial statements
Number
Ordinary
Amount
of shares
shares
Shares
Baht
Baht
1,117,712,067 1,117,712,067
(149,027,561) (149,027,561)
968,684,506
968,684,506

745,141,929
745,141,929

745,141,929
745,141,929

1,117,712,067
(149,027,561)
968,684,506

745,141,929
745,141,929

On April 30, 2019, the Annual General Meeting of Capital Engineering Network Public
Company Limited passed the resolutions to decrease in the authorized share capital by
Baht 149,027,561 from the existing authorized share capital of Baht 1,117,712,067 to
Baht 968,684,506 by cancelling 149,027,561 unissued shares at the par value of Baht
1.00 per share and registered the decreased share capital with the Department of Business
Development on May 16, 2019.

496

Annual Report 2019

28.

WARRANTS

Warrants No.4 (CEN-W4)
On November 14, 2017, the Board of Director Meeting No. 6/2018 has approved issuance of
warrants to existing shareholders. The meeting have also approved capital increase from Baht
745,141,378 to Baht 1,117,712,067 by issuing new ordinary shares of 372,570,689 shares, at
par value of Baht 1.00, to support exercise of warrants CEN-W4.
Type of warrants
Term of warrants

: Issued in the names of respective holder and negotiable.
: 2 years from the issuance date (Date of issuance is on December 23,
2017 and Maturity date is on December 22, 2018).
Number of warrants: 372,366,551 units
Ratio
: 2 ordinary shares per 1 warrant
Offering price
: Baht 0 per unit
Exercise ratio
: 1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)
Exercise price
: Baht 2.00 per share
Exercise date
: Last business day of March, June, September and December of
year 2018. (Provided that the first exercise date shall be on March 30,
2018)
Last exercise date : December 21, 2018
First trading date is on January 19, 2018.
Movements of warrants to purchase ordinary shares for the years ended December 31, 2019
and 2018 as follows:
Consolidated and separate
financial statements
2019
2018
Shares
Shares
Beginning balance
Less Exercised warrants during the year
End of exercise warrant
Ending balance

-

372,366,551
(551)
(372,366,000)
-

On warrant exercise date in December 2018, there are 551 CEN-W4 warrants indicated to be
exercised. Exercise price of these warrants amounting to Baht 1,102 were already received
and share issuance process were completed in December 2018.
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29.

LEGAL RESERVE

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is
required to set aside to a legal reserve at least 5 percent of its net income after deducting
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. At present,
the legal reserve has fully been set aside. For the years ended December 31, 2019 and
2018, the Company appropriate the legal reserve as follows:
Consolidated and separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning balance
Appropriation during the year
Ending balance

30.

45,397,932
45,397,932

29,769,475
15,628,457
45,397,932

OTHER INCOME

Other income for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Sale of scrap from raw materials
Interest income
Dividend income
Gain on sale of assets
Other

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

6,955,859
16,138,853
84,024
9,797,416

53,326,501
39,683,424
344,076
1,293,650
39,349,053

7,089,031
84,024
13,352,498

8,272,229
46,709,912
1,282,400
8,785,697

32,976,152

133,996,704

20,525,553

65,050,238

Dividend income amounting to Baht 46.37 million for the year ended December 31,
2018 is the dividend received from Rayong Wire Industries Public Company Limited
(“subsidiary”) which on April 26, 2018, at the subsidiary’s Annual General Meeting of
Shareholder, the meeting approved payment of dividends for the operation results of
2017 in the rate of Baht 0.106 per share for the share of 606.03 million shares total
amounting to Baht 64.23 million. The dividend was paid to shareholders on May 25, 2018.
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31.

OTHER EXPENSES

Other expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Loss on impairment of investment
properties (Note 17)
Loss on impairment of property, plant and
equipment (Note 18)
Loss on impairment of intangible
assets (Note 20)
Loss on impairment of other assets
Loss from write-off of fixed assets
Loss on impairment of investments
in subsidiaries (Note 16.1)
Loss on impairment of investments
in associate (Note 16.2)
Loss on impairment of investments
in joint venture (Note 16.3)
Loss on impairment of goodwill
(Note 19)
Loss on disposal of investments
in associate (Note 16.2)
Loss from onerous contract (Note 25)
Total

32.

51,728,762

-

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
51,728,762

-

190,556,465

49,377,727

-

-

99,685,714
14,061,749
1,838,617

154,205,810
-

-

10,096

-

110,446,067

-

69,865,996
755,366
64,686,730
493,179,399

27,860,932
46,288,517
15,556,076
293,289,062

-

-

-

-

-

-

162,184,925

-

EXPENSE BY NATURE

Expense by nature for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
“Restated”
Baht
Baht
Raw material and consumables used
Change in finished goods and work in
progress decreased
Staff costs
Repair and maintenance expenses
Depreciation and amortization
Finance costs
Doubtful accounts (reversal)
Allowance for declining
in value of inventories
Utility expenses
Director remunerations (Note 34.3)
Subcontract expense
Rental Expenses
Loss on investment
Transportation expenses
Other expense (Note 31)
Others
Total

1,699,278,788
93,223,952
302,121,348
7,793,140
106,650,382
62,228,667
10,708,902
35,509,443
41,487,896
30,885,499
76,176,357
7,638,442
526,322,259
21,235,505
493,179,399
101,327,994
3,615,767,973

2,152,799,565

65,316,521
310,869,674
10,829,342
192,713,727
64,436,470
(13,971,087)
34,073,161
62,792,756
36,114,733
133,920,371
12,980,564
-

31,638,080
293,289,062
98,816,364
3,486,619,303

Separate
financial statements
2019
2018
Baht

Baht

-

-

11,012,712
972,257
733,699
15,994,611

9,424,272
1,058,651
(3,886,111)

420,112
7,830,449

466,689
10,450,042

7,510,210
322,301,242
105,192
162,184,925
11,245,076
540,310,485

7,389,130

-

764,409

-

7,891,758
33,558,840
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33.

EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the profit (loss) attributable to ordinary
shareholders by the weighted average number of issued ordinary shares during the period.
The diluted earnings (loss) per share is calculated adjusting the weighted average number of
ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares.
The Group has dilutive potential ordinary shares that are warrants (Note 28).
33.1 Basic earnings (loss) per share
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2019

2018

2019

2018

For the year ended December 31,
Profit (loss) attributable to
the parent company (Baht)

(929,802,321)

63,570,059

(487,707,782)

312,569,136

745,141,929

745,141,395

745,141,929

745,141,395

(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

Weighted average number of
ordinary shares (Shares)
Basic earnings (loss) per share
(Baht)

33.2 Diluted earnings (loss) per share
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2019

2018

2019

2018

For the year ended December 31,
Profit (loss) attributable to
the parent company (Baht)

(929,802,321)

63,570,059

(487,707,782)

312,569,136

Adjustment for:
Effect of profit (loss) from warrants
issued by subsidiaries (Baht)

-

-

-

-

Profit (loss) used to determine
diluted earnings (loss) per share
(Baht)

(929,802,321)

63,570,059

(487,707,782)

312,569,136

745,141,929

745,141,395

745,141,929

745,141,395

Weighted average number of
ordinary shares for diluted
earnings (loss) per share
(Shares)
Diluted earnings (loss) per share (Baht)
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(1.2478)

0.0853

(0.6545)

0.4195

34.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries,
control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including
holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company.
Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of
the company that gives them significant influence over the enterprise, key management
personnel, including directors and officers of the company and close members of the family
of these individuals and companies associated with these individuals also constitute related
parties.
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the
substance of the relationship, and not merely the legal form.
The Company is incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand.
Key shareholder is Leenabanchong family holding shares in the Company totalling 44.03%
of issued and paid-up share capital.
Relationship with related parties that control or jointly control the Company or are being
controlled or jointly controlled by the Company or have transactions with the Company
were as follows:
Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

1.

Subsidiaries
Rayong Wire Industries Public Company Limited

Thailand

70.00% shareholding and some common directors

2.

Ua Withya Public Company Limited

Thailand

37.61% shareholding and some common directors

3.

Enesol Company Limited

Thailand

100.00% shareholding and some common directors

4.

Pipe Line Engineering Company Limited

Thailand

99.99% shareholding and some common directors

5.

Evergreen Biomass Company Limited

Thailand

99.00% shareholding and some common directors

6.

WJC Enterprise Company Limited

Thailand

94.25% shareholding and some common directors

7.

Paradise Green Energy Company Limited

Thailand

24.45% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

8.

UWC Komen Biomass Company Limited

Thailand

37.61% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

9.

Ultra Asia Company Limited
(from “UWC Solar Company Limited”)

Thailand

37.61% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

10. Satuek Biomass Company Limited

Thailand

37.61% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

11. UWC Amphan Biomass Company Limited

Thailand

37.61% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

12. UWCC (Cambodia) Company Limited

Cambodia

26.33% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

13. Ultra Asia Singapore Private Company Limited

Singapore

37.61% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited
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Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

Joint venture
14. Sunflowergreen Company Limited

Thailand

A joint venture of Evergreen Biomass
Company Limited at 20.83%

Associate
15. Dimet (Siam) Public Company Limited

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 24.98%

16. Saraburi Energy Systems 2 Company Limited

Thailand

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%

17. Panova Company Limited

Thailand

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%(1)

18. Interglob Investment Company Limited

Cambodia

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 48.00%

Other related companies
19. EMC Public Company Limited

Thailand

Related company by shareholding

20. Directors

Thailand

Persons having authority and responsibility
for planning, directing and controlling the
activities of the entity, directly or indirectly,
including any director of the Company
(whether executive or otherwise)

The Group has investment in EMC Public Company Limited at 20.82%; however, the
Group has no significant influence to EMC Public Company Limited and has no
representatives on the Board of Directors of such company. Therefore, EMC Public
Company Limited is classified as trading investment.
The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions
Sales of goods
Revenue from services
Internal audit fee
Rental income
Fee income from use of assets as collateral
for credit facilities
Interest income
Purchase and sale of equity securities
Dividends income
Director and management benefit expenses
representing salary, meeting allowance,
per-diam and bonus
Interest paid
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Pricing policies
Cost plus margin of the rate of around 10.00% - 30.00%
Contract price
The amount approved by the Company’s directors
Contract price (Cost plus margin at
the rate of around 10.00% - 25.00%)
0.50 - 2.00% per annum of mortgaged value
The amount approved by the Company’s directors,
based on borrowing cost of the Company
Market price
The amount approved by the shareholders of the Company
The amount approved by the Company’s directors and
shareholders
The amount approved by the Company’s directors meeting,
based on borrowing cost of the Company

The following transactions were carried out with related parties:
34.1 Revenues
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Subsidiaries
Rental income
Internal audit fee
Fee income
Interest income
Dividend income

-

Related companies
Project income
Interest income

35,204,087
503,786

-

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
7,106,400
2,400,000
3,635,518
7,038,400
-

28,931,340
518,630

-

2,578,320
2,670,000
3,137,260
7,996,383
46,365,836

-

34.2 Expenses
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Related companies
Purchase of goods/services

-

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

2,160,120

-

-

34.3 Director remuneration
(include in “Distribution costs” and “Administrative expenses”)
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Director remuneration
Short-term benefit
Post-employment benefits

29,131,300
1,754,199
30,885,499

33,449,148
2,665,585
36,114,733

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
7,340,856
489,593
7,830,449

9,983,039
467,003
10,450,042

34.4 Temporary investments
(included in “Trading securities”)
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Related company
Equity securities

320,330,024

453,722,360

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

181,550,860

463,859,153
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Movement of temporary investments for the years ended December 31, 2019 and
2018 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Beginning Balance - Net
Additions
Disposal
Write-off
Fair value adjustment
Ending Balance - Net

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

453,722,360
111,551,851
(7,873,653)
(237,070,534)

99,157,804
14,189,839
340,374,717

463,859,153
33,286,689
(7,772,923)
(10,136,793)
(297,685,266)

117,924,127
14,189,839
(8,629,529)
340,374,716

320,330,024

453,722,360

181,550,860

463,859,153

34.5 Trade and other current receivables (Note 11.1)
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Trade accounts receivable
Related companies

Other receivables
Directors
Related companies

Accrued income
Subsidiaries
Related companies

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

12,148,885
12,148,885

15,590,445
15,590,445

-

-

2,313,161
1,506,335
3,819,496

2,704,317
777,809
3,482,126

-

-

31,827
31,827

1,323,626

923,186

14,391,970
-

24,056,876
-

1,323,626

923,186

14,391,970

24,056,876

34.6 Short-term loans to related parties (Note 12)
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Subsidiaries
Less Allowance for doubtful
accounts
Subsidiaries - Net
Related companies
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8,060,119
8,060,119

8,682,290
8,682,290

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
154,546,000

208,286,000

(44,546,000)
110,000,000
110,000,000

(39,900,000)
168,386,000
168,386,000

The movements of short-term loans for the years ended December 31, are as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

Beginning Balance
Additions
Repayment
Doubtful debt in loan
Unrealised loss on exchange rate

8,682,290
(622,171)

8,858,890
(176,000)

168,386,000
68,760,000
(122,500,000)
(4,646,000)
-

124,040,000
45,746,000
(1,400,000)
-

Ending balance

8,060,119

8,682,890

110,000,000

168,386,000

Transaction incurred during 2019
During the year of 2019, the Company had the short-term loan amounting to Baht 60.00
million to Ua Withya Public Company Limited. The loan is dominated in Thai Baht and
is due at call and carries interest rate 4.20% per annum, to WJC Enterprise Company limited
amounting to Baht 8.30 million. The loan is dominated in Thai Baht and is due at call and
carries interest rate 4.43% per annum and to Evergreen Biomass Company Limited
amounting to Baht 0.46 million. The loan is dominated in Thai Baht and carries interest rate
4.43% per annum.
During the year of 2019, the company received the repayment of the principal of loan
from Ua Withya Public Company Limited amounting to Baht 70 million and from WJC
Enterprise Company Limited amounting to Baht 52.50 million and reversal the allowance
doubtful debt amounting to Baht 4.11 million.
During the year of 2019, the Company assessed the recoverability for loan to WJC Enterprise
Company Limited and recognized doubtful debt amounting to Baht 8.30 million and
Evergreen Biomass Company Limited amount to Baht 0.46 million under “Other expenses”
in the separate financial statements.
Transaction incurred during 2018
During the year of 2018, the Company had the short-term loan amounting to Baht 40.00
million to Ua Withya Public Company Limited. The loan is dominated in Thai Baht and is due
at call and carries interest rate 4.00% per annum, to WJC Enterprise Company limited
amounting to Baht 4.55 million. The loan is dominated in Thai Baht and is due at call and
carries interest rate 4.00% per annum and to Pipe Line Engineering Company Limited
amounting to Baht 1.20 million. The loan is dominated in Thai Baht and carries interest rate
4.00% per annum.
During the year of 2019, the company received the repayment of the principal of loan
from Pipe Line Engineering Company Limited full amounting to Baht 1.20 million and
from WJC Enterprise Company Limited amounting to Baht 0.20 million.
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34.7 Short-term loan from related company (Note 22)
Consolidated financial statements
September 30, December 31,
2019
2018
Baht
Baht
-

Subsidiaries

-

Separate financial statements
September 30, December 31,
2019
2018
Baht
Baht
30,000,000

-

Short-term borrowings from related companies are unsecured loans in Thai Baht. The
borrowings are due within 1 year and carry interest rate of 4.00% per annum.
34.8

Trade and other current payable (Note 23)
Consolidated
financial statements
2019
2018
Baht
Baht
Accrued expense
- related companies
Other payable
- related companies
Other payable - directors

34.9

197,420
197,420

22,203
169,356
191,559

Separate
financial statements
2019
2018
Baht
Baht

89,863

-

-

36,906
36,906

6,220
96,803

Commitments with related parties
As at December 31, 2019 and 2018, the Company had commitment related to the
guarantee and pledge its assets as collateral for credit facilities of subsidiaries with
financial institutions.

35.

PROMOTIONAL PRIVILEGES

Rayong Wire Industries Public Company Limited
Rayong Wire Industries Public Company Limited received promotional privileges from
the Board of Investment on June 29, 2012 for manufacturing of steel wire and steel wire
mesh. Under the promotional privileges, Rayong Wire Industries Public Company
Limited received the exemption from corporate income tax from the promoted activities
for the period of 8 years from the date income is first derived, which is February 13, 2013
and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of
annual net losses arising during the privilege period from net profit for a period of 5 years
from the end of the privilege period. Rayong Wire Industries Public Company Limited
must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
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Enesol Company Limited
Enesol Company Limited received promotional privileges from the Board of Investment
on June 7, 2011 for manufacturing electricity. Under the promotional privileges, Enesol
Company Limited received the exemption from corporate income tax from the promoted
activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is June 30,
2012 and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the
deduction of annual net losses arising during the privilege period from net profit for a
period of 5 years from the end of the privilege period of 8 years (expired on June 29, 2025).
Enesol Company Limited must comply with the conditions and restrictions provided in the
promotional certificates.
UWC Komen Biomass Company Limited (Formerly : TRC Clean Energy Company
Limited)
UWC Komen Biomass Company Limited received promotional privileges from the
Board of Investment on May 21, 2008 for generating electricity from biomass. Under the
promotional privileges, UWC Komen Biomass Company Limited received the exemption
from corporate income tax from the promoted activities for the period of 8 years from the
date income is first derived, which is October 11, 2011 including the deduction of annual
net losses arising during the privilege period from net profit for a period of 5 years from
the end of the privilege period. UWC Komen Biomass Company Limited must comply
with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. However, on
September 21, 2016, the Board of Investment had the resolution to revoke its promotional
privileges of the exemption from corporate income tax for 1 year (expire on October 10,
2023).
Satuek Biomass Company Limited
Satuek Biomass Company Limited received promotional privileges from the Board of
Investment on November 18, 2003 for generating electricity. Under the promotional
privileges, Satuek Biomass Company Limited received the exemption from corporate
income tax from the promoted activities for the period of 8 years from the date income is
first derived, which is January 21, 2006 and the reduction of 50% from regular corporate
income tax including the deduction of annual net losses arising during the privilege
period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period Satuek
Biomass Company Limited must comply with the conditions and restrictions provided in
the promotional certificates.
UWC Amphan Biomass Company Limited
UWC Amphan Biomass Company Limited received promotional privileges from the Board
of Investment on November 28, 2005 for generating electricity. Under the promotional
privileges, UWC Amphan Biomass Company Limited received the exemption from
corporate income tax from the promoted activities for the period of 8 years from the date
income is first derived, which is January 31, 2008 and the reduction of 50% from regular
corporate income tax including the deduction of annual net losses arising during the
privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period.
UWC Amphan Biomass Company Limited must comply with the conditions and
restrictions provided in the promotional certificates.
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Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the following:
Consolidated financial statements
For the year ended December 31, 2019
Promoted
Non-promoted
Total
activity
activity
Baht
Baht
Baht
Revenue from sales
Revenue from rendering service of project
Other income
Total

785,158,110
8,066,074
793,224,184

642,409,788
647,000,476
24,910,078
1,314,320,342

1,427,567,898
647,000,476
32,976,152
2,107,544,526

Consolidated financial statements
For the year ended December 31, 2018
Promoted
Non-promoted
Total
activity
activity
Baht
Baht
Baht
Revenue from sales
Revenue from services
Profit from investment
Other income
Total

36.

774,193,404
19,746,706
793,940,110

914,278,795
1,029,540,267
416,775,787
114,249,998
2,474,844,847

1,688,472,199
1,029,540,267
416,775,787
133,996,704
3,268,784,957

COMMITMENTS

36.1 The future aggregate minimum lease payment under non-cancellable operating
leases as at December 31, 2019 and 2018 are as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Million Baht
Million Baht
Within 1 year
Later than 1 year but not later
than 5 years
Later than 5 years
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9.05

11.60

6.70
1.94
17.69

14.40
2.97
28.97

Separate
financial statements
2019
2018
Million Baht Million Baht
6.93

-

1.15
8.08

7.51

-

8.08
15.59

36.2 The future aggregate payment for other commitments as at December 31, 2019 and
2018 are as follows:
Consolidated
financial statements
2019
2018
Million Baht
Million Baht
Bank guarantees
Repair and maintenance
agreements
Unused letters of credit for
goods and raw materials

Separate
financial statements
2019
2018
Million Baht Million Baht

43.18

36.43

-

-

171.59

196.73

-

-

8.87
223.64

118.78
351.94

-

-

As at December 31, 2019, the Group has available unused letters of credit for purchase of
goods and raw materials amounting to Baht 548.80 million (December 31, 2018 : Baht
313.59 million).
37.

PLEDGED ASSETS

37.1

As at December 31, 2019, bank deposits of Rayong Wire Industries Public Company
Limited amounting to Baht 194.90 million (December 31, 2018: Baht 194.90 million) are
pledged as collateral for credit facilities of Rayong Wire Industries Public Company
Limited:
a) short-term and long-term borrowings
b) letters of guarantee
c) credit facilities and liability under trust receipt for purchasing raw material.

37.2

As at December 31, 2018, the machinery for a production project for electricity and
heat energy of Enesol Company Limited according to the agreement with ThaiGerman Ceramic Industry Public Company Limited, is used as collateral for a longterm borrowing from a domestic financial institution pursuant to the mortgage
agreements (Note 22).

37.3

As at December 31, 2018, bank deposits of Enesol Company Limited amounting
to Baht 7.50 million (December 31, 2019: Nil) was pledged as collateral for the
Enesol Company Limited’s borrowings from a domestic financial institution
(Note 22).

37.4

As at December 31, 2018, certain investment properties of the Company are pledged as
collaterals for credit facilities of Enesol Company Limited (Notes 17 and 22).
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37.5

As at December 31, 2019, land and buildings of Ua Withya Public Company Limited
amounting to Baht 271.16 million (December 31, 2018: Baht 273.10 million),
together with an indemnity right from related insurance of such plant are mortgaged
as collateral for bank overdrafts and short-term borrowings from a domestic financial
institution. Bank deposits of Ua Withya Public Company Limited amounting to Baht
22.75 million (December 31, 2018: Baht 52.42 million) are pledged as collateral for
bidding projects. (Notes 18 and 22)

37.6

On January 2018, Ua Withya Public Company Limited issued debentures which
are non-subordinated, unsecured with a debenture holder’s representative in the
name-registered certificate totalling Baht 600 million. The company offered these
debentures to the general public. The debentures bear interest rate at the fixed rate
of 6.25% per annum, and redemption date on January 2020. As at issue date, Ua
Withya Public Company Limited guaranteed debentures with pledges are The
shares of 330 million shares of Rayong Wire Industries Public Company Limited
owned by the Company with a par value of Baht 2 per share, totalling Baht 660
million (Note 22).
On April 17, 2019, the company had a redemption of debentures before maturity
for Baht 300 million.
On December 2019, Ua Withya Public Company Limited issued debentures
which are non-subordinated, unsecured with a debenture holder’s representative
in the name-registered certificate totalling Baht 300 million. The Company
offered these debentures to the general public. The debentures bear interest rate at
the fixed rate of 6.50% per annum, and redemption date on March 2021. As at
issue date, Ua Withya Public Company Limited guaranteed debentures with
pledges are the share of 782 million shares of EMC Public Company Limited
owned by the Company with a par value of Baht 0.14 per share, totalling Baht
109.50 million (Note 22).
As at January 15, 2020, Ua Withya Public Company Limited redeemed the
matured debentures, total amount of Baht 300 million and guaranteed debentures
with pledges are the share of 78 million shares of Rayong Wire Industries Public
Company Limited owned by the Company with a par value of Baht 1.41 per share,
totalling Baht 109.50 million instead of share of EMC Public Company Limited.
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37.7

As at December 31, 2019, bank deposit of Pipe Line Engineering Company
Limited amounting to Baht 0.50 million (December 31, 2018 : Baht 0.50 million)
was pledged for receivable collateral as tunnel service agreement with a company.

37.8

As at December 31, 2019, bank deposit of Satuek Biomass Company Limited (Ua
Withya Public Company Limited’s subsidiary) amounting to Baht 0.62 million
(December 31, 2018 : Baht 0.62 million) and cash of UWC Komen Biomass
Company Limited (Ua Withya Public Company Limited’s subsidiary) amounting
to Baht 1 million was pledged for electrical usage.
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37.9

As at March 12, 2019, UWC Komen Biomass Company Limited (Ua Withya
Public Company Limited’s subsidiary) entered into borrowing agreement with a
financial institution amounting to Baht 330 million. The borrowing is guaranteed
by the securities of the Company are as follows:
1.) Land and building owned by UWC Komen Biomass Company Limited (Ua Withya
Public Company Limited’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 123 million
(Notes 18 and 22).
2.) Machine which owned by UWC Komen Biomass Company Limited (Ua Withya
Public Company Limited’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 241 million
(Notes 18 and 22).
3.) The shares of 24 million shares of UWC Komen Biomass Company Limited
(Ua Withya Public Company Limited’s subsidiary) owned by Ua Withaya
Public Company Limited with a par value of Baht 10 per share, totalling Baht
240 million (Note 22).
4.) Deposit at bank in amount of Baht 17.15 million of UWC Komen Biomass
Company Limited (Ua Withya Public Company Limited’s subsidiary).

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
38.1 On February 7, 2020, the Board of Directors’ meeting of a subsidiary passed
resolution approving sell a part of machinery with the book value of Baht 37.93
million to a company at the price of Baht 6.97 million. Therefore as at December 31,
2019, the Group recognized a loss from impairment of those assets amounting to Baht
30.96 million in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the
year ended December 31, 2019.
38.2 On February 24, 2020, the Board of Directors’ meeting passed resolution approving
dividend payment and shall be proposed for the final approval with shareholders’
meeting on March 26, 2020, for declaration of dividend payment to shareholder for
fully paid share capital and 25% paid-up share capital at Baht 6.61 per share and 1.65
per share, respectively, totaling Baht 20 million and set aside a legal reserve.
39. RECLASSIFICATIONS
Certain reclassifications have been made to the consolidated statement for the year ended
December 31, 2018 to conform to the classification used in current period’s consolidated
statement for the year ended December 31, 2019 as follows:
Account name
Consolidated Statement of financial position
Available-for-sale investments
Deferred tax assets
Consolidated Statement of profit or loss and
other comprehensive income
Other expenses

Total
178,229,328
40,330,845

Previous classification

Unit : Baht
Current classification

Current investments Available-for-sale investments
Deferred tax liabilities
Deferred tax assets

49,794,539 Administrative expenses

Other expenses
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40.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been approved by an authorized director of the Company for
issuing on March 2, 2020
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Remuneration Fee of Auditor
Year 2019, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT COMPANY LIMITED
(“DELOITTE”) as company and its subsidiaries auditor by following details
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Company
Capital Engineering Network Public Company Limited
Ua Withya Public Company Limited
Rayong Wire Industries Public Company Limited
Enesol Company Limited
WJC Enterprise Company Limited
Pipe Line Engineering Company Limited
Evergreen Biomass Company Limited
UWC KOMEN BIOMASS Company Limited
UWC AMPHAN BIOMASS Company Limited
Satuek Biomass Company Limited
Paradise Green Energy Company Limited
Ultra Asia Company Limited
TOTAL

Amount (Baht)
2,020,000.1,800,000.1,700,000.795,000.800,000.310,000.160,000.810,000.630,000.620,000.275,000.115,000.10,035,000.-

By this, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited and auditors as nondirectors, employees or any other position in accordance to section 112 of PUBLIC COMPANY
LIMITED ACT BE.2535 which includes no relationship and no interest among company, subsidiaries,
executives, major shareholders or related person thus auditors are independence and get approval
from Securities and Exchange Commission. Apart from this, company does not use any other
professional services from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
Incidentally, Directors and Executives never be employees or partners or any other related to
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited during the past 2 years

Non-Audit Fee

The company and its subsidiaries has no other fees
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Message of Executive Chairman and Chief Executive Officer
The company and subsidiaries has committed to creating sustainable development in society
through business activities of the company and its subsidiaries. By leading the sufficiency economy
philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej as guideline to conduct the business operation by
pay attention to management system and production process as use of resources most effectively
and less effect to environmental, communicate with relevant people in order to understand in the
same direction, to build strength and immunity for the company and its subsidiaries (taking
stakeholders into account) with regard to stakeholders in all aspects, create value and benefits for
both business and society at the same time
Year 2019, company and subsidiaries has continue to build sustainable in organization
therefore producing safe product for consumers and environmentally friendly, maintain good
corporate governance as having Anti-Corruption and Corruption policy in order to connect with
organization strategy as well as creating organization to be sustainable
On behalf of the company Thank you to all stakeholders, relevant agencies and all employees
as well as communities and societies. Contribute to and lead the company forward in a sustainable
way.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Executive Chairman and
Acting of Chief Executive Officer
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Report Information
Capital Engineering Network Public Company Limited: CEN Limited has prepare report on
Corporate Social Responsibility (CSR Report) by clearly separated as the second year thus Boards
has focus on providing information with reliable and high quality by the company will sets key for
sustainability issues and evaluating significance of issue which related to company goals and
operations to be one of communication channels for interested parties to know determination along
with conducting business with morality and ethics
Reporting Guideline
The company determines content by considering both internal and external factors based on
operations of company and its subsidiaries as important issues affecting economy Society and
Environment From; perspective of both internal and external stakeholders which based on guidelines
for international sustainability reporting. GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) is a
framework for reporting. The company offers overall sustainability performance covering the
economic, social and environmental dimensions of the company. Between 1 January and 31
December 2019
Reporting Scopes
Scopes of report covers performance of company and its subsidiaries which a part of
supervision which encourage disclosure according to international guidelines in order to meet
expectation of stakeholders. By this, that information was disclosed in this report
The company has plans to produce CSR report on yearly basic as well as develop system
and method of storage the information regularly for clearly, collection of data and completed
information thus communicates on business operation with social responsibility to stakeholders
continuously
Channel
This report is beneficial to all stakeholder to acknowledge right information for consideration
interesting issues therefore the company has do this report in both Thai and English version in the
form of publication also published on the website for variety and easy to access data.
By this, report can be downloaded from company’s website which enclosed in Annual
Report and for more information please contact bellows:


Corporate Secretary
TEL
E-mail



: 02-049-1041
: kenika@cenplc.com

Capital Engineering Network Public Company Limited
1011 Supalai Grand Tower, 17th Floor, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL
: 02-049-1041
FAX
: 02-049-1045
Website
: http://www.cenplc.com
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The importance and participation with stakeholders
The company and its subsidiaries recognize that stakeholder have important roles in
determining direction of business are importance of care and consideration by organize discussion
activities with stakeholder participation for role-playing of each section appropriately. Moreover, it
includes need of stakeholders which could respond properly thus can be classified into 9 groups and
consider mission is to meet needs of stakeholders in each group.

Media

Shareholders

Employee

Community and Social

Government Agencies

Partnership
Trade Payable

Stakeholders

Shareholders and
Investors

Competitor

Customers

Communication Channels
 Shareholders’ meeting
 Annual Report
 Report on business operation quarterly,
disclose information through SET system
and company’s website
 Publish suggestion and complain through
“Investor Relation” on company website
or contact directly to corporate secretary

Responding of Expectation
 The supervision of the rights of all
shareholders and all groups shall be
treated with equality and shall not act
in violation of or depriving of rights in
accordance with principles of good
corporate governance, fair treatment
 Disseminate important information
that is accurate and transparent and
able to inspect both Thai and English
version completely, correctly in time
through the specified channels
 Clearly policies on dividend
 Corporate business in accordance
to corporate governance
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Stakeholders

Employees

Communication Channels
 Training and Development of employee
 Organize various activities that allow
employees to participate
 Internal
communication
between
employees electronically, such as the
Internet
 Public relations news via voice calls and
post announcement board
 Accepting suggestions and complaints
via Posts Box or line supervisors.

Responding of Expectation












Community
And Social

 Educational activities for the public
 Community Projects both careers,
education and environmental care
 Social activities that contribute to
community participation
conservation
campaign
 Energy
activities, preserve the environment and
efficient use of resources
 Accepting suggestions and complaints
through company's website
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Set the code of ethics for
employees
to adhere to in their work
Supervise and promote the quality
and job security of employees
Treat employees equally. Without
discrimination On human rights
principles
Appropriate and fair compensation
and welfare
Continuously develop capabilities
and promote employee education.
Including promoting progress in the
field of work
Provide communication channels
for employees to be able to make
suggestions or make complaints in
various matters
Provide systems and safety control
equipment that are standard,
arrange workplaces to be suitable
and allow for efficiency Work
efficiency regard to safety and
hygiene
Practice in accordance to corporate
social responsibilities
Support development of
communities and society as a
whole
Share knowledge as organizational
skills to the community
professionally
Community Projects both careers,
education and environmental care
Training staff on anti-corruption
and corruption and disseminate
policy on company website and
internal communication channels
Consideration of environmental
standards in the operation

Stakeholders

Partnership

Customer

Communication Channels
 Explain and support partnership to
acknowledge policies and code of
conduct in order to operate the business
 To visit partnership in order the
exchange knowledge, experiences and
expertise
and
listen
to
problems/suggestion
 Fair and Equal
 Accept suggestion and company
through company’s website

 Complying with trade conditions
and agreements
 Take fair competition rules into
consideration
 Communicate and inform partners
about policies and business ethics
 Exchange knowledge, experiences
and expertise
 Not asking for accepting or other
benefits
aside
from
trade
agreements
 Consider appropriate procurement
in accordance with regulation

 Meeting with customers
channel
through
 Communication
website/
Electronic Media / Visiting customers /
Attend the expo
 Survey of needs and satisfaction
 Provide channel for customers to
complain or suggest in order to improve
operation

 Improvement on quality of product to
be safe to customers
 Innovate to add value on products
and service continuously
 Maintain customers confidentiality
 Provide communication channel to
customers to ask, suggest,
comment and complaint
 Bring any complaints or suggestion
to adjust and develop on products in
order to meet needs of customer

 Receive information from public

 Operate the business transparently
under fairly trade and competition
 Not seeking confidential information
of competitor through dishonest
 Not destroying reputation by accuse
against competitors

 Annual Report / Responsibilities toward
social, community and environment
relevant
agencies
and
 Through
company’s website
 Open up for suggestion and complaint
through company’s website

 Practice in accordance to inter-trade
strictly
 On time payment to creditor and as
agreement as company use bank
transfer method “media clearing”
which facilitate creditors

 Request legal advice and taxation via
phone And the website of the Revenue
Department
 Legal advice and practices related to
operations from relevant government
agencies, such as the Ministry of Labor
Department of Business Development
etc.

 Comply with various laws and
regulations related to business
operation correctly, transparently
 Environmental quality control is
better than the standard prescribed
by law
 Clarification of information with
government agencies Fast and
accurate supervision

Competitor

Trade Payable

Government
Agencies

Responding of Expectation
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Stakeholders

Communication Channels
 Interviewing and give information

Media
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Responding of Expectation
 Promote good corporate image
 Communicate accurate information,
completely ignore false
communications Distort the truth or
immoral good

Sustainable Business
The company and its subsidiaries operate their business in a continuous competitive
capability as based on morality and ethics as well as confidence, trust of all stakeholders along with
determining Corporate Governance policies, Code of Conduct and Employees Ethics in written which
includes clear policies and guidelines for all groups of stakeholders as for the Directors, Executives
and employees at all levels adhere to guidelines. Avoid actions that may cause conflicts of interest by
considering most benefit or respecting rights of all stakeholders

Management Approach

The Company is engaged in investment in other companies, including construction, energy
and environment groups and other groups. The vision “is a company that investing in other
companies with potential and growth by focusing on specialize, technology and management in order
to improve business efficiency and create return to shareholders in variety of ways for long term”
therefore company and its subsidiaries prioritize roles on every stakeholders to business of company.
By this, subsidiaries have entered into projects which empowering industrial enterprise toward
environment sustainability and social responsibility (CSR-DIW for beginner) by describe company’s
business policies with social, environmental and stakeholder responsibilities as well as
implementation and reporting also impact on corporate social responsibility of company
The company and its subsidiaries doing their business in accordance with sustainable
development by creating awareness for executives and employees throughout organization for
highest beneficial of using energy and resources thus continuously developing environmental friendly
products to achieve goal of reducing greenhouse gas emissions and contributing to reduce impact on
global warming. There are developments on management, working process, production process,
code of conduct including anti-corruption and social responsibility in order to create company growth
along with value added to social and environment
The company and its subsidiaries have appointed subcommittees and other committees to
manage specific tasks in term of economic, social and environmental issues as well as consider
various issues to be accurate, appropriate and effective.

Economic
Executive consists of 5 people; Chief Executive Officer is Executive Chairman as

responsible for supervising implementation of mission to comply with company’s business policies in
order to achieve company goals and objectives in accordance to resolution from shareholders
meeting

Risk Management Committee consists of 3 Directors (2 Independent Directors and 1

non-executive director) as responsible for ensuring company has appropriate and effective risk
management by focusing on our core business in investment thus send alarms in advance and any
other unusual transaction may occur.

Social
Sub-Committee on safety, occupational health and working environment of

subsidiaries as the duty to set up SHE’s guideline and plans as well as monitor and evaluate
company’s performance in order to continuously improve and develop its operations
Sub-Committee on welfare in workplace of subsidiaries to mediate on welfare
assistance to employee together with ensures employees to have good quality of life. It also has duty
to promote social and community development for defining and guiding company’s social and
community development thus perform such activities as well as monitor and evaluate operation of
continuous improvement and development of work regularly.
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Environment
Sub-Committee on energy conservation of subsidiaries has duty to manage energy in

accordance to policies of energy conservation including controls how to manage energy efficiently
and coordinate with all related department to meet to goals set.
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Policy and implementation of social responsibility

1.

Corporate Governance

Board of Capital Engineering Network Public Company Limited has prioritize roles on
business operation, good corporate governance by using good corporate governance of The Stock
Exchange of Thailand, regulation of Securities and Exchange Commission and Capital Market
Supervisory Board for factor to strengthen organization to have powerful management system with
honest, transparent and fair. Accountability right of all stakeholders completely and in accordance with
circumstances and ready to live based on sufficiency economy

Corporate Governance Policies

Board of Directors prioritize role on determining direction of company’s operation and
monitoring management.

Overview of participation with stakeholders

Board of Directors, Executives and employee has practices according to good corporate
governance and follow up performance relevant to operation plans regularly
Year 2019, no situation was found that not relevant to policies and no any complaints from
stakeholders

2.

Fair Business

The company and its subsidiaries has focusing on business ethics and transparency in line
with business ethic under fair competition, fairness and equality within framework of law. The
management approaches are as follow
1.
Create business partnerships with partner for growth and jointly development in long
run under fair competition framework according to procurement regulations and ISO
9001 starting from selection, evaluation of partners and price comparison.
2.
Do not ruin reputation of your competitors, not seek information in dishonest way, not
copy violate intellectual property of other for personal gain
3.
Do not call or accept to receive property or any other benefits beyond trade
agreement
4.
Conducting business with both public and private sector agencies including
competitors which should not be dishonest reputation of company or contrary to law

Customers
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Deliver quality products and services as meet or exceed customer expectations at
reasonable price
Provide accurate, adequate and up-to-date information to customers to know about
products and services without any exaggeration on quality, volume or any
conditions of products or services.
Comply with conditions to customer strictly in case any conditions cannot follow
then be sure to notify the customer in order to find the solutions
Communicate with customers politely in order to meet customers’ trust
Provide system and process for compliant about quality, quantity, safety of products
and services including speed of response or delivery to customers
Maintain confidentiality of customers and not use them for their own benefit or any
wrong thing
To provide advice on how to use company’s products and services effectively and
highest beneficial
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Competitor and/or creditor

The company has a policy to promote trade freely and no policy to complete in any way in
order to obtain information illegally and unethical following guidelines apply
(1)
Conduct under the rules of good competition
(2)
Do not seek and confidential information from your competitor in dishonest
or inappropriate manner
(3)
Not destroy any reputation of competitor by making false allegation

Government:

Pay attention to transparency and consideration with honestly in dealing with government
agencies which may affect offending action and contradictory of principles, good management
including anti-bribery to state official for making convenient or benefit to company
By this, company and its subsidiaries has provide channels to communicates and facilities
partnership, customers and stakeholders can complaint and those complaints with fairness

2.1

Receiving and giving gifts or any other benefit

2.2

Non-infringement of intellectual property

2.3

Promoting social responsibility in business chain

The company and its subsidiaries has operate their business with fairly competition
however, reception, receive or giving gift or acceptance of traditional practice in order to maintain
good relationship among customers with following guidelines:
1. Staff can give / receive gifts to/from any person in all following condition apply
(1)
Not intentional act overwhelm, induce or reward any person to gain
any advantage or exchange explicitly or covertly to obtain help or
benefits
(2)
Gifts in name of company not from employee
(3)
Gifts not in term of cash or equivalent to cash (e.g. gifts card or
vouchers)
(4)
Suitable for situation e.g. small gives during the festival such
Songkran, Chinese New Year or New Year which is considered as
normal tradition
(5)
To disclose / surreptitious
2. Business receptions and other expenses related to compliance with business
contracts as can be done but spend with reasonable and could check and follow
up procedures in accordance with requirement of work
3. Employee could receive gift as amount not exceed Baht 5,000 if cannot refuse
then if amount of gift exceed Baht 5,000 then need to report to head by using Gift
Certificate Form and send it to Human Resources in order to bring these gifts as
reward to employees or donate for charity as appropriate
In year 2019, executives and employees has not receive any gifts from trade partner

Intellectual property of company and its subsidiaries such as copyrights, patent,
trademarks, trade secret as important to competitive advantage therefore directors, executives, and
every employees has a duty to keep and all right reserve and all those right with responsibility
Apart from this, directors, executives and every employees respect legitimate right of
other intellectual property as well
In year 2019 executives and employees has no process related intellectual property

The company has adopted a process and technology that care about potential
environmental impacts starting from selection of raw materials, choosing appropriate energy and
technology to ensure that production process has uses energy from resources for highest benefits

528

Annual Report 2019

Environmentally friendly sourcing

Purchasing process is importance to manage the value of products by choosing quality
products and services together with reduce impact on environment. We do not only consider on the
price – to encourage change and instill consciousness on environmental to any stakeholders,
employees and deliverable have been modified by choosing products and services by taking into
account on impact of environment. The company has environmentally friendly sourcing of company
and its subsidiaries which consists of compliance with law, control production process to be
environmental friendly, energy, water and waste management
The environmentally friendly procurement of the company and its subsidiaries consists of
Legal compliance Control of the production process to be environmentally friendly Energy
management, water management, waste management, etc.
The subsidiary has monitoring system, asses, select partners and follow up the operation by
taking quality, quantity and delivery into account as well as minimum requirement under labor law,
quality management system such as ISO 9001, ISO 14001 as following criteria
ISO 9001

ISO 14001

Partner evaluation standards

Partner evaluation standards

1. Quality control of raw material in accordance
with standards
2. Deliver raw materials on time
3. Quality of raw material as required

1. Efficient use of resources
2. Waste separation/dumping accurate by type
and location
3. There are protection system, contamination
control waste to environment
4. Ways to control chemical, materials, raw
material and hazardous materials
5. The delivery system uses vehicles that are in
good condition and not pollute
6. Prepare for emergencies
7. Safety Health and workplace environment
8. Compliance with environmental regulation
9. Corporate in solving environmental problem
10. No complaints from stakeholders / related
Person

Suppliers, Service Providers and Distributors

Subsidiaries has work assessment and visit trade partner, service providers and distributors
regularly to ensure compliance with ISO 14001 of environmental management system and energy
conservation policy and environment. The company has systematically selection its partners to
ensure we comprised of partners who are legally operating and practice according to safety and
occupational of health standards, environmental friendly thus supporting environmentally friendly
procurement as consider from products and services of entrepreneur who comply with environmental
standards or compliance with company’s standards such as compliance with law, uses of resources
and control of production, waste management. By this, for enhance capacity and efficiency to joint
business.

Consumers and Users

The company and its subsidiaries have recognized that business will sustainable must
understand need of customers. At the present, there is no limit to extent direct impact of business but
it has expansion in support sustainable development for society and environment in order to increase
competitiveness and value added to business.
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2.4

Responsibilities to customers

The company and its subsidiaries have recognized satisfaction and confidence of customer
as importance key for company and its subsidiaries success by set policies and practices as follows:
(1)
Deliver quality goods and services with match or higher than expectation from
customers related to goods and services
(2)
Give correct information, enough and up to date situation and acknowledge to
customers about products and services without any exaggeration for customer to
misled about quality, quantity or condition of products and services
(3)
Practice in accordance with condition to customer strictly if any of conditions cannot
be met then customer must inform in order to find the solution
(4)
Communicate with client politely, effective and meet customer’s trust
(5)
Provide system and process for complaints about quality, quantity and safety of
products and services including rapid in response and deliver
(6)
Keep customer’s information confidentially and do not use it for their own benefit
(7)
To provide advice on how to use company’s products and services effectively,
beneficial to customer

Standard and Customer Safety

The company and its subsidiaries have process the activities in order to maintain standard of
quality which includes prioritize roles on reduce impact to environmental. The subsidiaries has
announce policies and carrying out ISO 9001 : 2015 of quality management system certification, ISO
14001 : 2015 environmental management system and WRAP compliance
In year 2019, subsidiaries undertake environmental management in order to reduce impact on
any field continuously by examination of Environmental Management System Assessment ISO
14001: 2015. In addition, company has complied with requirement on Code of Conduct in term of
health, environmental and labor to ensure that subsidiaries have developed in accordance with
system and standard that are acceptable.

3.

Anti-Corruption

The company and its subsidiaries against all forms of corruption with realization that bribery
and corruption are a serious threat to free and fair competition including cause damage to economic
and social development. There are no policies to offer bribes or compensations in any form either
directly or indirectly to business associate in order to obtain or retain advantage in business including
no payment policy or any other payment to expedite the process or facilitate
The company and its subsidiaries doing their business transparency, hold on to accuracy by
provides guidelines for combating corruption including raising awareness, values, and attitudes by
supporting activities that promote instill management and staff to compliance with applicable laws and
regulation, not encourage achievement of fraudulent work
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The company and its subsidiaries has prioritize roles on anti-corruption and cultivate a
corporate culture by encourage orientation of new employees to prepare before commencement. In
addition, company also requires manager and supervisor to receive training on “Corruption Risk
Assessment” to communicate level of work force to be awareness and implementation to be in
practice thus company has set measurement of anti-corruption as follows:

Board of Director

- Show commitment to anti-corruption
- Chairman has commit to accreditation for measure of anti-corruption

Risk Management Committee

- Supervise and assess risk throughout organization
- Support on anti-corruption

Audit Committee

- is a self-assessor on anti-corruption measures
- Review internal control system, risk management system and anti-corruption

Department of Internal Audit

Have efficient and effective internal control system which has audit and evaluation report to
Audit Committee and Board of Director

Directors, Executives, Employees and representation in term of business

Practice in accordance to anti-corruption policies and regulation by not involved in either
directly or indirectly
By this, Board of Directors have policies on anti-corruption in written for practices which has
approved from Board of Directors Meeting No.4-2017 held on November 13, 2017 so has been
prepared “Anti-Corruption and Corruption Policy” and published on company website
http://www.cenplc.com under the topic of “Good Corporate Governance”
The company has been certified by the Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption Council (CAC) in the fight against corruption on February 4, 2019.
Throughout time company; Board of Directors and Executives have been committed to
manage and strict in accordance with principle of Good Corporate Governance together with having
employees perform their duties with diligence, honesty, fairness as well as being aware of importance
and following practice guidelines and risk management regarding anti-corruption.
In year 2019, no any complaints in title of Anti-corruption or take any bribe for beneficial

4.

Respect of Human Rights

The company and its subsidiaries respect to law in accordance to Human Rights by not
discriminate on employment no matter the person’s nationality, race, ethnicity, color, religion,
language and disability terrorism is a factor in determining and judging employment. Employees are
volunteering to work, no child labor as respect rights and employee freedoms thus employees are
encouraged to develop their skills and maximize their potential by giving employees opportunity to
learn more thoroughly and consistently
In case, employees has unfair treatment on any issues – there are communication channel
for complain and report any clues which may be illegal together with correction process, protection on
complainant. Meanwhile, we focus on developing employees to train their skills and maximize their
potential by give opportunity to learn in case there are unfair treatments in any respect then could
complaint or give any clues together with give correction process and fair treatment to complainant as
well
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Protecting and respecting employee privacy

The company and its subsidiaries has respects privacy of employees by protecting and not
using personal information of employees such as salary, family history Medical history, etc. to
disclose to outsiders or unrelated persons except that information must be disclosed to relevant third
parties in accordance with the provisions of the law

5.

Fair Practice in Labors

The company and its subsidiaries has policies to treat employees with fairness due to
company has recognizes that employees and important and valuable asset for company and
important factor for enhancing company’s image to its customers, partners, shareholders and other
stakeholders. The company has a policy to promote a strong corporate culture by increasing value of
work to be done, knowledge and ability to continuously develop potential of employees in line
Policies and Practices among employees to operate the business as follows:
(1)
Treat employees with courtesy and respect for individuality and dignity of humanity
(2)
Provide fair compensation to employees
(3)
To maintain safe working environment for life and property of employees
(4)
Appointment and relocation which includes rewards and punishment for employees
which based on good faith, knowledge, ability and suitability of employees?
(5)
Prioritize role on knowledge development of employee by providing
opportunity thoroughly and consistently
(6)
Listen to comments and suggestion based on professional knowledge of employees
(7)
Comply with laws and regulation strictly related with employees
(8)
Avoid any action that may affect security of employee or threatening and putting
pressure on mental state of employees
(9)
The employee shall file a complaint in event of non-compliance with prescribed
system and procedures
The company and its subsidiaries has enter into the process to deal with complaints that
employee consider as misconduct thus it defined as policies and guideline for protecting employee or
clerk in “Employees Ethics”
Board of Director gives employees and stakeholders to complaint or makes a complaint when
found illegal, corruption or misconduct in the company which includes complaints if employees and
stakeholders are violated or unfair treatment through channel or process as set by company.
The company will listen and do any related process equally, fairly and transparently by
systematic and fair system of protection against complaints thus information of complainant will be
kept confidential

Protection of complaints

(1) The company will keep information and conceal the name, address or any information
which can be identified the complainant or data provider by restricted only who
responsible for investigating as can access such information
(2) The person who receiving information from officiate has duties to keep complaint
information and other relevant secretly, do not disclose information to anyone who is not
involved except as disclose under statutory duty
(3) The company will only disclose information as necessary by taking into account on safety
and damage of reporter and source of information or any person involved.
(4) Damage will be mitigated by appropriate and fair procedures.
(Details of complaint channel will be disclosed in our website http://www.cenplc.com under
the title of “Corporate Governance”)
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Recruiting and employment

Capital Engineering Network Public Company Limited Have a policy of recruiting and
employment by adhering to the principles of knowledge, ability, fairness, equality, non-discrimination
In terms of gender, race, religion, therefore giving importance to care and treatment of employees
fairly and on basis of respect for human rights by promoting participation and developing creative
thinking to create additional value for employees is an inspiration and a positive attitude towards work
Resulting in the development of work to its full potential. The employment policy and labor
management of the company Determined in accordance with the guidelines and standards of human
rights including job law International standard criteria Company management policy and customer
requirements
Year 2019, company has employees as at December 31, 2019 in totaling of 18 and continues
to work out a plan in order to match with the business under fluctuation economic situation by play
attention to resource allocate in term of value added or need for investment as well as adjusting work
process to be more effective

Employment of people with disabilities

The company and its subsidiaries are aware of potential and capabilities of disabled.
Therefore providing opportunities for disabled people who are ready to join the organization will
makes people with disabilities proud and can reduce their dependence on society in another way. The
rate of employment of the disabled person of subsidiary is in accordance with the law.

Management of wages, salary and benefits

The company and its subsidiaries has policies in term of remuneration management with
fairness as appropriate living conditions as well as standard of competition for business which based
on success of job consistent with capacity of equal treatment for male – female, sexual deviation,
people with disabilities to attract talented people to work with company and motivate employee to
develop the results for continuous operation. In addition, company provides welfare services which
care about quality of life of employees beyond law to establish good relationship between employees
and company
- Benefits that promote future security such as welfare, providence fund, cooperative,
saving account, gratuity
- Benefit of living expenses such as uniform, arrangement for shuttle bus, transportation
fee, fuel surcharge, lunch and rent

Welfare and other benefits

The company and its subsidiaries comply with laws related to labor and welfare, aims to
encourage employees to have a good quality of life by providing welfare for employees at all levels
appropriately In accordance with the job characteristics and social status, support, promote and play a
role in organizing various activities as follows

Enhancing the quality of life and working happily
1.




Happy Body
Annual health checkup
Substance abuse detection
Arrange a nursing room and
have a doctor
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2.

Happy Heart
Encourage employee to be
Generous to each other
 Blood Donation activities
 Activities supporting the product of
the Koh Kok community
 Supporting the activities of Somdej Day
Taksin the Great and the Red Cross

3. Happy Society
Encourage love and unity Generous to
the community that they work and live
to have a good social and environment
 Support Charity Activity
“THE BRIDGE OF HOPE” as at CAMILLIAN
SOCIAL CENTER”
 Children’s day activities
 Support activities such as Water
pouring ceremony for the elderly
as at Maptaphut Industrial Estate
 Supporting the Serm Kwan Share
Project Smiles of disadvantaged
children and families
Social at Rayong Hospital
 Join to leave a robe ceremony
At Nong Phae Temple
 Join to leave a robe ceremony
At Noen Krai Prok Temple
 Join activities of “BIG CLEANING DAY”
As at I 5 Road jointly with Maptaphut
Industrial Estate
4. Happy Family
 Watering and blessing
activities from adults

5. Happy Relax
 Color Sports Event
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Security Management occupational health and working environment

The Company and its subsidiaries pay attention to compliance with laws, safety and
environment clearly and concretely. Including having a safety committee Occupational health and
working environment (Kor.Por.Or) Is representative of employees in reporting and recommending
measures or guidelines for correcting according to the law and working safety standards in order to
ensure the safety of work of the recipient Mao and outsiders who come to work or come to use
services in subsidiaries with the following actions
Safety, occupational health and working environment committee
SET BY LAW

Subsidiaries

Number of Employee

AMOUNT

Number
Director

Employee

Board of Director
Male

Female

Total

UWC

100 but not exceed 500

7

400

15

2

17

RWI

100 but not exceed 500

7

159

10

1

11

UWC
Amount

Safety Officers

RWI
Amount

Male

Female

Total

Male

Female

Total

11

3

14

5

2

7

2. Jor.Por as Supervisor Level
3. Jor.Por as Professional Level

18
1

7
1

25
2

31
1

6
-

37
1

TOTAL

30

11

41

37

8

45

1. Jor.Por as Executive Level

Details

UWC

RWI

20

11

- Less than 3 days

11

7

- More than 3 days

9

4

Statistic of Accidents
Statistic of leave due to sickness

Practice in accordance to law on safety and environment

The Company and its subsidiaries strictly adhere to laws, regulations, and safety and
environmental standards. By prescribing a practical guideline through the security policy occupational
health and working environment and environmental policy of subsidiaries. There are follow-up checks
to comply with laws, rules, regulations and safety standards that are relevant to business operations.
In 2019, there were no cases of violations of the safety and environmental laws and
regulations.

Creating safety awareness

Subsidiaries cultivate safety awareness for employees at all levels by reviewing the roles of
safety in the work safety officers, management levels and supervisors. Use of personal safety
protection equipment Basic fire-fighting and fire evacuation
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Measurement of work environment

The subsidiary has measured the work environment including heat, light, noise, dust,
concentration, chemicals or vapors in the work area. To control environmental quality to meet safety
standards and held KYT activities every day before entering work

Inspection of various devices To be safe

The subsidiary has checked the safety of various work systems. By expert technicians to
maintain these devices to meet safety standards such as the boiler and boiler systems that use liquid
as a heat medium Overhaul crane

Chemical management in accordance with the law
The subsidiary has controlled on use of chemicals in accordance with the law. To prevent
harmful to workers' health and environmental impact by creating a safety data sheet (SDS) and
informing the list of hazardous chemical names and details of the safety information of hazardous
chemicals according to law Clearly label the chemical container. With training on the correct and safe
use of chemicals for workers. There are appropriate and sufficient personal safety protection devices
for employees. Prepare control equipment for chemical spills. To reduce the impact on the
environment including emergency drills in case of chemical spills continuously every year
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Emergency Training
Company and its Subsidiary has prioritize on preparing and response for emergency in case
of fire, chemical and boiler leak or explosion by regularly training provided to employees at least once
a year for safety in workplace, reduce impact on lives and assets of employees and companies. This
also creates confidence among stakeholder to organization and communities nearby.

6.

Development in social and community

The company and its subsidiaries has jointly develop in social and communities which seem
as guideline for operation of company and its subsidiaries as show spirit for process of sustainable in
social and community development. It may reduce impact in social and environment. The company
also conducts activities that can meet need of society and community along with business operation
of organization. By this, subsidiaries has support knowledge to children and beneficial to career
Promoting and Development in term of Communities and Social
Educational

Internship Program
- Chiangmai University
- Kasembundit University
- Kanchanaphisek Technical College Mahanakorn
- Rayong Technical College
- Rambhai Burni Rajabhat University
- King Mongkut University of Technology North Bangkok (Rayong Campus)
- Rajamangala University of Technology Isan
- Suranaree University of Technology

Society

- Blood Donation
- Pour water of revered elders
- Children’s Day activities projects
- Project to build kindness to society at Rayong Panyanukul School, Rayong
- "Waste can create more value" project at Ban Nong Muang School,
Rayong
- Support Charity Activity
“THE BRIDGE OF HOPE” as at CAMILLIAN SOCIAL CENTER”
- Supporting the Serm Kwan project to share smiles and children and
underprivileged families at Rayong Hospital
- Join to leave a robe ceremony At Nong Phae Temple
- Join to leave a robe ceremony At Noen Krai Prok Temple
- Join activities of “BIG CLEANING DAY”
As at I 5 Road jointly with Maptaphut Industrial Estate

Encourage employee to participate and create value in society

Company and its subsidiaries encourage employees to contribute communities and society to
employee to understand scarification, cooperation, unity which creates good relationship between
employee and communities. Moreover, company and its subsidiaries also organize activities to be
one in term of thought, decision making in order to achieve business goals
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CSR Project share spirit to society

Company and its subsidiaries has main purpose to support education to student in community
where company’s factory located or communities in wilderness by provide solar power transmission
towers and other equipment for long distance learning, scholarships, sport equipment, outdoor
equipment through other necessary to student and school which company has continue doing this
project
In year 2019, the company has jointly with Mega Steel (customer) Company Limited
organized a project to share kindness to society at Rayong Panyanukun School, Rayong Province

Co-Sponsored Local Children’s Day Program
Year 2019 subsidiary has prepared activities National Children's Day activity at Wat Noen
Krapok Child Development Center. And Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province

Project to support waste separation

Year 2019 subsidiary jointly activities namely “Waste can create more value and more
separation” in order to promote environmental and raising awareness about waste separation at Ban
Nong Muang School, Rayong Province
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Complaint from community
Company and its subsidiaries are beware of instillation and development of consciousness of
Board of Directors, Executives and employees throughout organization to participate in responsible of
society and community which may have impact on business operation. In addition, company joined
CSR-DIW project and has been certified by Ministry of Industry as participant in society, participation
in continuous and sustainable (CSR – DIW Beginner) throughout past business period. As a result,
not appear that subsidiaries have received any complaint from communities around the areas.
By this, subsidiaries are committed to maintain quality and standards of its operation and
develop for better to avoid negative impacts on society and community

7.

Environmental Management

The company and its subsidiaries are doing their business which based on principle
management of environment throughout organization for better manages and develop the
environment. The ISO 14001 Environmental Management System happened for manage environment
including all employees within organization and trade partner are joined and practice according to
standard ISO 14001.
The company and its subsidiaries has promote energy conservation, environmental
management systematically with standards in order to control, monitor operation in every process
related to business operations of subsidiary company in order to have the most efficient use of energy
and have minimum impact on environment thus recognizing environmental responsibility for all groups
of stakeholders of the company and its subsidiaries both in strict compliance with laws, rules,
regulations relating to energy and environmental conservation management; create organizational
culture and awareness among employees for cooperation and responsibility in energy and
environmental conservation. Prevent environmental pollution by considering the impact on energy and
the environment at every step of production including sustainable and worthwhile use of resources.
Follow 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) principle, reduce reuse, repaired and
used avoid use and promotion of treatment and rehabilitation, replacement, constant surveillance and
prevention,
promote continuous development of energy and environmental conservation
management systems All environmental operations are in accordance with the international standard
system ISO14001: 2015.

Management in Environmental
Subsidiaries has focusing on proactive business in term of conservation of environment as
aim for long lasting use of resource in accordance to ISO 14001 on controlling waste and pollution
which may occur. Moreover, considering on reduce pollution and greenhouse gas emission thus all
internal processes are planned, monitored, evaluate and review for continuous improvement.

Energy and Environmental Conservation Management Policy

1.
2.
3.

4.

5.

Commitment to comply with the law Important regulations related to energy
conservation and the environment of the organization
Create corporate culture and awareness among employees at all levels to cooperate
and take responsibility in management. Energy and environment conservation
Promote development of energy and environmental conservation management
regard to energy impacts and Environment in every production process from product
design process, production, sales, usage, waste management including sustainable
and worthwhile use of resources
Promote energy and environmental conservation activities by allowing all activities of
company as focusing on the improvement and development of efficient use of
energy and natural resources To reduce the impact on climate change and
ecosystems
Promote energy and environmental conservation management systems since
economical use of resources, reduce reuse, reuse, repair and then use, avoid using
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and promote treatment and rehabilitation of substitution, constant surveillance and
prevention. In order to maintain the natural ecosystem and everyone's well-being

Management in term of Energy
Subsidiaries undertakes energy management and controls its office and factory by having
Energy Management Team by taking attention reducing energy consumption as for energy efficiency
by managing use of work areas appropriately, set up an energy management working group by
focusing on reducing energy consumption, reduce greenhouse gas emission (carbon dioxide) in the
meantime, through activities such as management for using electricity consumption for device,
production process in order to achieve goals set.

Management in Environmental
Subsidiaries has focusing on proactive business in term of conservation of environment as
aim for long lasting use of resource in accordance to ISO 14001 on controlling waste and pollution
which may occur. Moreover, considering on reduce pollution and greenhouse gas emission thus all
internal processes are planned, monitored, evaluate and review for continuous improvement.

Sustainable use of resources
Company and its subsidiaries has follow clean technology guideline as monitored to ensure to
follow guidelines for continuous development of resources these can reduce use of resources as raw
material for production continuously. At the same time, company also take into account on costeffective use of resources by using recycle paper as environmental friendly to reduce natural
resources in term of production and administration of company

Management in Quality of Air
Subsidiaries give priority to management in quality of air which recognize that air pollution
affect climate change by subsidiaries has reduce and control waste from production process yearly to
prevent from pollution and impact on environment for controlling air quality will not affect environment
and surrounding communities.
Year 2019 subsidiaries has monitoring on quality of air and chemical in atmosphere – not
exceed standard according to Ministry of Industry as follow
UWC Air Pollution
Analyze amount of airborne contaminants from chimney
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Measure Index

Unit

Results

Standard

TSP

Mg/M

22

400
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RWI Air Pollution
Control by scrubber every point of air pollution and measurement
Parameter
1. Air Emission
Quality
Monitoring

2. Working Area Air
Quality
Monitoring
3. Sound Level

1) Hydrogen Chloride
(HCL)
2) Phosphate

Treatment
System
Scrubber
Scrubber

Measure
Unit

Standard

Measurement

mg/m

3

<200

9.458

mg/m

3

-

0.021

3) Sulfur Dioxide (SO2)

-

ppm

<60

<1.3

4) Carbon monoxide (CO)

-

ppm

<690

91.34

Scrubber

mg/m

3

<2

0.021

mg/m

3

<0.5

<0.010

mg/m

3

<0.05

No Production

1) Hydrogen Chloride
2) Benzene
3) Lead (Pb)

-

8 hrs. (Working hours)
st

Monitoring

- 1 Drawing

dB(A)

<85

80

(8 Hour working)

- PCW1

dB(A)

<85

No Production

- PCW2

dB(A)

<85

80

- PCS1

dB(A)

<85

82

dB(A)

<85

81

- Wire Rod

dB(A)

<85

71

- Wire Mesh

dB(A)

<85

No Production

- Hard Draw Wire

dB(A)

<85

81

- Pickling

dB(A)

<85

75

- PCS2

4. Heat Stress
Monitoring

-

st

29.9

- 1 Drawing
- PCW1

No Production

- PCW2

29.3

- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh

-

Degree
Celsius

Not more
than
0

32 C

30.1
29.7
29.2
No Production

- Hard Draw Wire

29.5

- Pickling

30.3
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Chemicals in the atmosphere of UWC
The amount of chemical concentration in the working atmosphere
Measure Index

Unit

Results

Standard

<0.61

2

0.02

C5

3

Sodium Hydroxide

mg/m

Hydrogen Chloride

Ppm

Inhalable Dust

mg/m

3

<0.10

15

Zinc Oxide :
Inhalable Dust

mg/m

3

019

15

Remark: C = maximum hazardous chemical concentration limit at any time during work process

Emission of waste air from ENS power plant
Air quality monitoring from the vent chimney According to the announcement of the Ministry of
Natural Resources and Environment. The value does not exceed the standard as follows

Sources

Unit

Measure
able
Quantity

Standard

m

2.1

-

0

C

400

-

m/s

12.9

-

m /min

18.23

-

%

8.6

-

1.76

60

ppm

1.08

20

ppm

10.12

120

Parameter

SGI Chimney
Fuel
Natural Gas

Ø of the chimney
Chimney Temperature
Speed of wind in chimney
Air volume out from chimney

3

Content of Oxygen (O2)
Content of Dust (TSP)

mg/m

Sulfur Dioxide (SO2)
Nitrogen Oxides in form of
Nitrogen Oxides Gas

3

(NO as NO2)

Management in Waste Water

Subsidiaries have controlling system in water quality that released from production process to
be used for chemical treatment in order to meet standard as set by Ministry of Industry. The waste
water from production process will not leave from factory but will have cesspool to be re-use in the
production process or for water plants.
In year 2019 subsidiaries have monitoring on waste water treatment from production process
which not exceed standard in accordance with Ministry of Industry
UWC Wastewater Production System

1.
2.
3.
4.
5.
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Parameter

Standard

PH
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Zinc

8.3
<5.0
1,110
<40
0.2
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Measureable
Quantity
5.5 – 9.0
50 mg / l
3,000 mg / l
120 mg / l
5 mg / l

RWI Wastewater Production System
Wastewater

Parameter

Treatment
1. pH
2. Total Suspended Solids

Standard
Measurement from
Industrial
5.5 – 9.0

Measureable
Quantity
6.9

<50 mg/l

0.8

<3,000 mg/l

1,935

<5 mg/l

3.5

<120 mg/l

<10

<20 mg/l

<2

-

5.76

8. Color @ Original pH

< 300 ADMI

17

9. Color @ pH 7.0

< 300 ADMI

16

3. Total Dissolved Solids
4. Oil & Grease
5. Chemical Oxygen Demand
6. Biology Oxygen Demand

Through chemical
treatment system
of chemical and
waste water

7. Dissolved Oxygen

Waste Treatment

The subsidiary divides waste into 4 types which are general waste, biodegradable waste,
recyclable waste and hazardous waste caused by production process or chemicals which subsidiary
has general waste management Recyclable waste in compostable way according to law of Ministry
Industry and environmental management system standards ISO 14001: 2015 with disposal practices
from waste separation, storage and condition checking to be ready for transportation as select the
waste disposal contractor that is licensed legally which will not cause environmental impact on the
subsidiary and society as follows
Waste Management of UWC
Waste
1. Rubbish

Removal Method
Taken to separate
the landfill

2. Scrap wire and metal

Bring Back

3. Sediment from waste
water treatment

Stabilize and landfill

4. Zinc dust and granules

Reuse

Company Eliminated
Min Buri District Office
Yuthapong Pellet Mill Company Limited
4 Nor. Chokpattana Company Limited
Siam Yamato Steel Company Limited
Professional West
Public Company Limited
Sam Phran Foundry Limited Partnership
Nawaphattakrit Company Limited
Nattawut Phanit Limited Partnership

5. Old hydraulic oil

Reuse

Sand Source Company Limited

6. Deteriorated hydrochloric acid

Reuse

Unching Industry Company Limited
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Waste Management of RWI
Waste Water
1. Garbage from office
2. Wire and Metal Scrap

Removal Method
Sorted and Burned
- Reuse
- Brought back to re-melting
- Separating for selling

3. Sludge from wastewater
treatment
4. Garbage from industries
(phosphates, soap
powder, light bulbs,
scraps of oil, wastewater
sludge
5. HCL Depletion

Bring back into new benefit

6. Lead gravel

Bring back into new benefit

Stabilize and landfill

Company Eliminated
Mabtaphut District
S-Chokechai
Company Limited
PP Lucky Recycle
Company Limited

Better World Green Public
Company Limited

S.Kanok Environmental
Management
Company Limited
SC & Sons Engineering
Company Limited

Remark

Reference
by
Department
of Industrial
Works

8. Business operations that affect social responsibility
1.
The company is being investigated by agency as having authority and duties of the
company to violate law in relation to the 8 principles of significance.
-None2.

544

The business of the company is part or alleged that is a negative effect on the
society, the environment or does not comply with the 8 principles, especially in the
case of appearing to the public. Moreover is a case that may affect the business,
reputation or trust of the company significantly
-None-
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