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Corporate Social Responsibilty (CSR) Report



 
 

วิสัยทัศน ์
 

เป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภำพและมีโอกำสเติบโต โดยมุ่งเน้นกำรใช้
ควำมเช่ียวชำญ เทคโนโลยี และกำรจัดกำร เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพให้ธุรกิจ และสร้ำงผลตอบแทนให้กับ       
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลำกหลำย ได้อย่ำงมั่นคงในระยะยำว 

 
 
 

พันธกิจ 
 

1. มุ่งเน้นกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่นด้วยควำมเป็นเลิศโดยเน้นกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
วัสดุและวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง และ กลุ่มธุรกิจเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและธุรกิจพลังงำน 

2. คัดสรรธุรกิจและกำรลงทุนด้วยกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่เล็งเห็นในโอกำส  
3. สร้ำงควำมแข็งแกร่งโดยมีระบบกำรวิเครำะห์, คัดเลือก, บริหำรจัดกำร, ก ำกับดูแล และ ติดตำมกำร

ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดโดยค ำนึงถึงปัจจัยทำงธุรกิจรอบด้ำนเป็นองค์ประกอบ เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงและ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 

4. ลงทุนในงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้มำซึ่งโอกำสใหม่ทำงธุรกิจที่มีศักยภำพทำงผลตอบแทน 
5. แสวงหำและเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทำงกำรเงินไม่สูงหนัก 
6. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบำล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้ำนกำร

คอร์รัปช่ัน 
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับ

 ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 

ผู้ถือ และหุ้น
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ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 2560 2559 2558 
รายได้    
 รายได้จากการขายและงานโครงการ 2,493 1,945 1,620 
 รายได้อ่ืน 58 36 (39) 
 รวมรายได้ 2,551 1,981 1,581 
ก าไร (ขาดทุน)    
 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้    
 ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (115) 26 (137) 
 ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (355) (209) (198) 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (310) (163) (196) 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท (157) (123) (188) 
ฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท)    
สินทรัพย์รวม 6,053 5,928 5,355 
หน้ีสินรวม 2,137 1,922 1,126 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,916 4,005 4,229 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,473 2,444 2,560 
ข้อมูลต่อหุ้น (บำท)    
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.21) (0.16) (0.27) 
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.32 3.28 3.44 
ราคาตลาด 1.51 2.12 2.08 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (%)    
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร    
 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (6.37) (4.92) (7.62) 
 ผลตอบแทนต่อยอดขาย (6.28) (6.33) (11.60) 
 อัตราก าไรสุทธิ (6.14) (6.22) (11.89) 
 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (5.18) (2.89) (4.09) 
โครงสร้ำงเงินทุน    
 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) 0.55 0.48 0.27 
 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนของผู้ถือหุ้นบริษัท (เท่า) 0.86 0.79 0.44 
อัตรำกำรเติบโต    
 สินทรัพย์รวม 2.11 10.69 25.84 
 หน้ีสินรวม 11.17 70.75 (7.79) 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (2.23) (5.29) 39.37 
 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1.19 (4.55) 7.70 
 รายได้จากการขายและงานโครงการ 28.16 20.02 (19.87) 
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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
  

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมไทยและทิศทางเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและขยายตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การ
ส่งออกของไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง จากแรงหนุนการลงทุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน   นอกจากการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐแล้ว   ยังมีภาคเอกชนที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้น าไปสู่การลงทุนในด้านต่างๆ 

ถึงกระน้ัน ในปี 2560  นับเป็นอีกปีหน่ึงที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีความตั้งใจและมุ่งม่ันที่จะขยายการ
ลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป โดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
ในพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงบริษัทย่อยคือบริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) (UWC) เข้าลงทุนในธุรกิจ
พลังงานด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (RWI) ให้ความส าคัญใน
การขยายตลาดไปยังภูมิภาคประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น รวมท้ังได้ก าหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท
และบริษัทย่อย 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งม่ันท่ีจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม          
ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและ
ประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไป   พร้อมกับการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส  โดยบริษัท
และบริษัทย่อยได้จัดท านโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
กับด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติ และข้ันตอนการปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดรูปธรรมและความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เพื่อเป็ นการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น 

ในโอกาสน้ีในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานและบริหารท่ีมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทด้วยดี
เสมอมา พร้อมจะมุ่งม่ันและทุ่มเทในการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดม่ันในหลักการก ากับดูแลกิจการให้เติบโต
อย่างมีเสถียรภาพในระระยาว 

 
 

 
 

(นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 บริษัทเป็น Holding Company ได้ลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการแบ่ง
การด าเนินงานดังน้ี 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

                                                                                 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
(CEN) 

 

กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสรา้ง กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน 

 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์     
(RWI) 72.18% 

บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  
(WJC) 94.25% 

บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
(PLE) 99.99% 

บมจ. เอ้ือวิทยา (UWC) 
39.23% 

บจก.  เอ็นเนซอล (ENS) 
100.00% 

บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส (EBM) 
99.00% 

บจก. ซันฟลาวเวอร์กรีน (SFG) 
25.00% 

บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่  
(PGE)   65.00% 

 

บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
(UKB)  99.99% 

บจก. ยูดับบลิวซี อ าพัน ไบโอแมส 
(UAB)  99.99% 

บจก. สตึก ไบโอแมส 
(SBM)  99.99% 

บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์ 
(UWC SOLAR) 99.99% 

บจก. กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์ 
(GEP) 55.00% 

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

Interglob Investment  
Co., Ltd. 

(ITG) 48.00% 

บจก.สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 
(SES2) 30.00% 

บจก. อยุธยา พาวเวอร์ซิสเท็มส์ 
(APS) 30.00% 

บมจ. ไดเมท (สยาม) 
(DIMET)  24.50% 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)  (CEN) ด ำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) ท้ังน้ี ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจ ำนวน 6  บริษัท โดยสำมำรถจ ำแนกเป็น 2 กลุ่มประเภทธุรกิจ อันได้แก่
กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง และ กลุ่มธุรกิจเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและธุรกิจพลังงำน โดยท้ัง 6 บริษัทย่อย มี
รำยละเอียดดังน้ี  

1.  บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) (UWC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.23 มีทุนจดทะเบียน 
1,907,119,713 บำท และทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  1,316,251,786.40 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 13,162,517,864 หุ้น     
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย           
เสำโทรคมนำคม บริกำรชุบสังกะสี รวมถึงสินค้ำอุตสำหกรรม และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่งก ำลัง  และบริษัทย่อยได้เพิ่มควำม
แข็งแกร่งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงำนด้วยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในปี 2558 

2.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ72.18  มีทุนจดทะเบียน 
450,000,000 บำท และทุนช ำระแล้ว 303,017,219.50 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 606,034,439 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
0.50 บำท ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย  (1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรผลิต
เสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้นส ำเร็จรูป (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand)  ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขนำดใหญ่ เช่น คำนสะพำน เสำเข็มขนำดใหญ่ และ  (3)  ลวดเชื่อมไฟฟ้ำ (Welding Wire)  (4) ลวดอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในอุตสำหกรรมเชื่อมโลหะ  

3.  บริษัท เอ็นเนซอล  จ ากัด  (ENS) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00  มีทุนจดทะเบียน 484,000,000 
บำท  และทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  302,500,000  บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 4,840,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100  บำท 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่บริษัท เดอะ สยำม เซรำมิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ ำกัด 
และบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 

4.  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (WJC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.25   มีทุนจดทะเบียน 
150,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว  97,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้  
หุ้นละ 100 บำท ประกอบธุรกิจงำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบและบริกำรขึ้นรูปโลหะมีโรงงำนตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง  
โดยรับงำนโลหะทั้งในและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอ่ืนๆ 

5.  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (PLE)  บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 
150,000,000 บำท และทุนช ำระแล้ว  144,000,000 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท  
ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ขุดเจำะอุโมงค์ใต้ดิน และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอ่ืนทุกชนิด 

6.  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.00  มีทุนจดทะเบียน 
50,000,000 บำท  และทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว  50,000,000 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 5,000,000 หุ้น  มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท  ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
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1.  โครงสรา้งรายได ้     
                                       (หน่วย : ล้านบาท) 

สายผลิตภัณฑ์ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การ
ถือหุ้น 

ปี  
2560 

% ปี  
2559 

 

% ปี 
 2558 

 

% 

ธุรกิจในด้านการลงทุนใน
บริษัทอ่ืน  

CEN  (31.27) (1.22) (36.08) (1.83) (106.32) (6.73) 

ธุรกิจลวดเหล็ก RWI 72.18 944.54 37.03 608.32 30.71 639.07 40.42 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 
และธุรกิจออกแบบและ
จ าหน่ายโครงสร้างหลักตาม
แบบ 

UWC 
และ 

WJC 

39.23 
 

94.25 

988.59 38.76 835.87 42.20 648.40 41.01 

ธุรกิจกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน 

ENS 
และ 

บริษัทย่อย 
UWC 

100.00 
 

39.23 

617.01 24.19 527.91 26.65 373.05 23.60 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ
ขุดเจาะอุโมงค์ 

PLE 99.99 0.04 0.00 0.01 0.00 9.18 0.58 

ธุรกิจการเกษตร บริษัทย่อย 
UWC 

25.50 31.64 1.24 44.95 2.27 0.00 0.00 

ธุรกิจอ่ืน PPS, IMP - 0.00 0.00 0.00 0.00 17.46 0.99 

รวม   2,550.55 100.00 1,980.98 100.00 1,580.85 100.00 

 
2.  ลักษณะธุรกิจ  

บริษัทด าเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังน้ี  
1. บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน)   (UWC) 
2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน)  (RWI) 
3. บริษัท  เอ็นเนซอล จ ากัด  (ENS) 
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (WJC) 
5. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  (PLE) 
6. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM) 
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านการด าเนินธุรกิจและให้อิสระแก่

ผู้บริหารของบริษัทย่อยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย 

 บริษัท เอื้อวิทยา  จ ากัด  (มหาชน) (UWC) 
บริษัทย่อย ก่อตั้งเม่ือปี 2510 ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย      

เสำโทรคมนำคม บริกำรชุบสังกะสี รวมถึงสินค้ำอุตสำหกรรม และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่งก ำลัง  และบริษัทย่อยได้เพิ่มควำม
แข็งแกร่งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงำนด้วยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในปี 2558 

ผลิตภัณฑ์และบริการของ UWC  มีดังนี ้
1.  เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง (High Voltage Transmission Tower - TL) UWC ออกแบบและผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง 

ขนำด 115 kV / 230 kV / 500 kV ด้วยควำมเช่ียวชำญของบุคคลำกรด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบและผลิต มีกำรควบคุม
คุณภำพตำมมำตรฐำนขั้นสูง UWC จึงได้รับกำรรับรองจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งน้ีเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
ของ UWC ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรพลังงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 2.  เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย (Substation Steel Structure - ST) เป็นเสำโครงเหล็กชุบสังกะสีท่ีรองรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำในสถำนีไฟฟ้ำย่อย เช่น DisconnectingSwitches, LightingArrestors, Capacitors และอ่ืนๆ โดยสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยจะท ำหน้ำที่รับกระแสไฟฟ้ำและแปลงแรงดันไฟฟ้ำตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์และ 500 กิโลโวลต์
เพื่อส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่ำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงและระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำก่อนที่จะจ ำหน่ำยไฟฟ้ำไปยังผู้บริโภค โดยเป็นเสำขนำด
เล็กไม่สูงมำกนัก   
 3.  เสำโทรคมนำคม (Telecommunication Tower - TC) UWC ออกแบบและผลิตเสำโทรคมนำคม ควำมสูง
ตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อติดตั้งในโครงข่ำยโทรคมนำคมของบริษัทช้ันน ำในประเทศไทย อำทิ AIS, Dtac, 
TruemoveH, CAT, TOT 

 4.  โครงสร้ำงเหล็กทั่วไป (Building and Frame - BF, General Fabrication - GF) เป็นโครงเหล็กท่ีใช้ในกิจกำร
ต่ำงๆ และโครงเหล็กที่ใช้กิจกำรก่อสร้ำงทั่วไปทั้งที่มีกำรชุบสังกะสีและไม่ชุบสังกะสี เช่น โครงหลังคำ ทำงเดิน รั้ว โครงสร้ำง
อำคำรและโรงงำนโครงเหล็กป้ำยโฆษณำ เป็นต้น  
  5.  กำรบริกำรชุบสังกะสี  เป็นบริกำรให้กับลูกค้ำท่ัวไปท่ีต้องกำรน ำผลิตภัณฑ์โครงเหล็ก เช่น ตะแกรง ท่อเหล็ก   
รำงรับสำยไฟ เป็นต้น มำชุบสังกะสีกับบริษัทย่อยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคงทนต่อกำรเกิดสนิม ท้ังน้ีบริษัทย่อยสำมำรถชุบ
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตำมมำตรฐำนท่ีส ำคัญ ได้แก่ มำตรฐำน ISO 1461 มำตรฐำนอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 
มำตรฐำนอังกฤษ BS 729 มำตรฐำนญี่ปุ่น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มำตรฐำนออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 

และมำตรฐำนเยอรมัน DIN 50976 เป็นต้น 

  6.  กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม  เป็นธุรกิจเริ่มแรกของ UWC โดยมีสินค้ำหลักท่ีจ ำหน่ำยได้แก่ อุปกรณ์ส่ง
ก ำลังประเภทโซ่ เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่ำงๆ เป็นต้น ทั้งน้ี UWC ได้น ำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมจำกผู้ผลิตหลำยยี่ห้อจำก
ต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่จะน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ RENOLD จำกประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นสินค้ำที่ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นน ำของโลก 
และยี่ห้อ ARNOLD จำกประเทศเยอรมันนี 

7.  ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน UWC ได้ขยำยธุรกิจไปยังกำรเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเริ่มต้นจำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำชีวมวล ที่มีกำรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนเทคนิค กำรเงิน 
และกำรจัดกำรด้ำนเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยใช้ควำมช ำนำญด้ำนวิศวกรรมมำพัฒนำและปรับปรุงโรงไฟฟ้ำให้สำมำรถด ำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและรำยได้อย่ำงยั่งยืน ให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
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การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การตลาด 
UWC  ตระหนักในเรื่องควำมเหมำะสมในคุณภำพและรำคำของผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงกำรส่งมอบโครงกำรที่

ตรงต่อเวลำและกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคู่ค้ำ 

ในธุรกิจพลังงำน บริษัทย่อยของ UWC ได้ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน  โดยจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อย มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 26.9  เมกะวัตต์  ในด้ำนกำร
ลงทุน บริษัทยังคงพิจำรณำกำรลงทุนในโครงกำรพลังงำนอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ  ท้ั งน้ีจะเลือกโครงกำรที่มี
ผลตอบแทนที่มำกกว่ำต้นทุนของเงินทุนและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อันจะท ำให้บริษัทมีรำยได้อย่ำงม่ันคงในระยะยำว 

 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
1. ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

UWC  มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น ำในคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย โดยให้ควำมส ำคัญ
กับกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส ำคัญ ท ำให้ UWC  

มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด อีกท้ัง UWC มีควำมสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิด
กับลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้ UWC ได้รับงำนอย่ำงต่อเน่ืองและสม่ ำเสมอ UWC มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับ โดยกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย กำรคัด เลือกวัตถุดิบที่มี
คุณภำพจำกผู้ผลิตที่น่ำเชื่อถือ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีกำรตรวจสอบรวมทั้งควบคุม
คุณภำพทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม และมำตรฐำน ISO9001:2015 ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับลูกค้ำ 

ธุรกิจพลังงำน 

 บริษัทย่อยของ UWC ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ในด้ำนวิศวกรรมพลังงำน  เพื่อควบคุมและจัดกำรให้โรงไฟฟ้ำด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. การส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ 
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

ในด้ำนงำนเสำส่งไฟฟ้ำและเสำโทรคมนำคมน้ัน มีลักษณะเป็นงำนโครงกำรและมีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยก่อนเริ่ม
ด ำเนินงำน ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง2 ปี ท้ังน้ี กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
ก ำหนดเวลำเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของ UWC  เน่ืองจำกลูกค้ำของบริษัทย่อยจะมีก ำหนดระยะเวลำท่ีต้องส่ง
มอบงำนอย่ำงชัดเจน ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ UWC สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพตรงตำมแผนงำนลูกค้ำได้ตำม
ก ำหนดเวลำ โดยเป็นผลมำจำกกำรวำงแผนกำรท ำงำนและกำรผลิตที่ มีระบบ รวมถึงกำรวำงแผนส ำรองวัตถุดิบที่ มี
ประสิทธิภำพ 

 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

 UWC จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ตำมกลุ่มลูกค้ำ  ดังน้ี 

1. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศและในประเทศ ซ่ึงรับงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ เช่น 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

2. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนของกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป   
3. กำรให้บริกำรรับชุบสังกะสี   บริกำรรับชุบสังกะสีให้กับลูกค้ำซ่ึงเป็นเอกชนทั่วไป ซ่ึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำมี

ข้อก ำหนดที่จะต้องชุบสังกะสี 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 9

4. จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำอุตสำหกรรม  เช่น โซ่  เฟือง มอเตอร์และเกียร์ ส ำหรับใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม
ทั่วไป   ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยน ำมำจ ำหน่ำยเป็นสินค้ำน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศยี่ห้อ RENOLD  และ 

ARNOLD  ซ่ึงมีชื่อเสียง  และมีคุณภำพสูงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในต่ำงประเทศ 

ธุรกิจพลังงำน 

บริษัทย่อยของ UWC จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

 นโยบายราคา 
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

UWC มีนโยบำยก ำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อลด
อัตรำกำรสูญเสียจำกกำรผลิตให้น้อยที่สุด ท ำให้ UWC สำมำรถก ำหนดรำคำขำยที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบัน UWC มี
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มก ำไรส่วนต่ำงจำกต้นทุน ซ่ึงมีปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำก ำหนดรำคำประกอบด้วย 
รำคำวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรผลิต ควำมยำกง่ำยของผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลำท่ีเสนอรำคำ จ ำนวนและ
ปริมำณงำน  ก ำลังกำรผลิต พร้อมทั้งพิจำรณำประวัติลูกค้ำแต่ละรำยที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน  

ธุรกิจพลังงำน  
รำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมข้อก ำหนดของรัฐตำมเงื่อนไขที่มีกำรลงนำมในสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกับหน่วยงำนรัฐไว้ 

 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

UWC สำมำรถแบ่งช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยได้ 2 ช่องทำง เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซ่ึงได้แก่  

1.  กำรรับงำนโดยกำรเป็นผู้รับเหมำย่อย จำกผู้รับเหมำหลักที่ชนะกำรประมูลงำน โดยส่วนใหญ่เป็นงำนเสำส่ง
ไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม ปีที่ผ่ำนมำ UWC ได้รับงำนเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงท่ีมีมูลค่ำโครงกำรสูงจำกบริษัท  KEC  

International Limited ,TEDA Company Limited  และบริษัท พรีไซซ ซิสเท็มแอนด์ โปรเจ็ค จ ำกัด และรับงำนเสำ
โทรคมนำคมจำกบริษัทบีบี เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัทคอมมิวนิเคชั่น  แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ำกัด (มหำชน) (รับท ำงำนให้กับ 
บมจ.โทเท่ิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคช่ัน) และบริษัท เอสเอสดับบลิว สกำยไวด์ จ ำกัด (รับงำนให้กับ บริษั ท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) 

2.  กำรเข้ำร่วมประมูลโครงกำรโดยตรงเพื่อเป็นผู้รับจ้ำงเหมำหลักของโครงกำรโดยส่วนใหญ่เป็นงำนเสำโครงเหล็ก
สถำนีไฟฟ้ำย่อย 

ธุรกิจพลังงำน 

บริษัทย่อยของ UWC ที่ด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ มีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอื้อวิทยา  จ ากัด  (มหาชน)  (UWC) 
 อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 

อุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงเป็นไปตำมโครงกำรขยำยระบบสำยส่งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค ซ่ึงยังคงมีควำมต้องกำรสูง   เน่ืองจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศยังมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองอีกท้ัง 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคใต้ตอนล่ำงเพื่อส่งเสริมควำมม่ันคงของระบบ
ไฟฟ้ำ ระยะเวลำ ช่วงปี 2559 -2566  วงเงินรวม 35,400 ล้ำนบำท   โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ  (อ้ำงอิงจำกบทสัมภำษณ์ของ
โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ข่ำวสด วันที่ 24 มกรำคม 2560)   
 



รายงานประจำาปี 2560 10

ระยะที่ 1   ตั้งแต่ ปี 2559- 2563     
 ก่อสร้ำงสำยส่ง 500 kV  ตั้งแต่  จังหวัด ชุมพร  ระนอง สุรำษฎร์ธำนี  พังงำ  ภูเก็ต    
ระยะที่ 2   ตั้งแต่ปี 2563 – 2566   
 ก่อสร้ำงสำยส่ง 500 kV   จำกเดิม 230 kV   และ 115 kV                                     

        รวมทั้งสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง ตั้งแต่ จังหวัดสงขลำ ลงไปถึง 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเสำส่งไฟฟ้ำขนำดใหญ่ (ขนำด 500 กิโลโวลต์) ในประเทศอยู่เพียง 5 รำย โดยบริษัทย่อยมีส่วนแบ่ง

กำรตลำดในปี 2560  ด้วยกำรเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมน้ี 

 ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงกำรด ำเนินธุรกิจ  
- ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่ผ่ำนมำมีกำรปรับตัวรำคำเพิ่มขึ้นบ้ำง วัตถุดิบที่ส ำคัญคือเหล็ก และสังกะสี ซ่ึงรำคำ

เหล็ก และสังกะสีจะผันผวนตำมภำวะตลำดโลก โดยในปี 2560น้ีรำคำเหล็กและรำคำสังกะสีปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิตท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกเดิม 

- คู่แข่งรำยใหม่  เน่ืองจำกอุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงยังมีควำมต้องกำรอยู่มำก  จึงคำดว่ำอำจจะมีคู่แข่งรำยใหม่ 
อำจท ำให้เกิดกำรแข่งขัน อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำสู่ธุรกิจดังกล่ำวอำจมีข้อจ ำกัดในเรื่องประสบกำรณ์และกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเดิมก็ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรขยำยตลำดต่ำงประเทศดังน้ันจึงคำดว่ำ
ผลกระทบของผู้ผลิตรำยใหม่ยังไม่รุนแรงในช่วงเวลำอันใกล้ 
ควำมต้องกำรเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง 
ควำมต้องกำรเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตรำกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง ตำมแผนนโยบำยกำรลงทุนของ

ภำครัฐ ในช่วงปี 2558 -2568 คิดเป็นมูลค่ำ 1.2 ล้ำนล้ำนบำท  แบ่งเป็นระบบผลิตและ ระบบสำยส่งอย่ำงละ 50% 
 

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 
 อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคมยังคงมีควำมต้องกำรต่อเน่ือง เน่ืองจำกผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือรำยต่ำงๆ มี
แผนท่ีจะขยำยโครงข่ำย 3G/4G เพื่อรองรับกำรใช้งำนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพิ่มควำมมีเสถียรภำพให้กับสัญญำณ
โทรศัพท์มือถืออีกท้ังแผนแม่บทกิจกำรโทรคมนำคม ฉบับท่ี2  ท่ีจัดท ำบนพื้นฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579)  แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบำยประเทศไทย 4.0  ซ่ึงภำคอุตสำหกรรมโทรคมนำคมจะมี
บทบำทที่ส ำคัญมำกขึ้น 

ดังน้ันจึงคำดว่ำตลำดด้ำนเสำโทรคมนำคม จะยังคงมีปริมำณควำมต้องกำรอย่ำงต่อเน่ืองทั้งน้ี ในส่วนของ UWC มีผลิตภัณฑ์
ส ำหรับเสำโครงเหล็กโทรคมนำคมทุกชนิด 

ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงกำรด ำเนินกำรธุรกิจ 

- ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่ผ่ำนมำมีกำรปรับตัวรำคำเพิ่มขึ้นบ้ำงวัตถุดิบที่ส ำคัญคือเหล็ก และสังกะสี ซ่ึงรำคำ
เหล็ก และสังกะสีจะผันผวนตำมภำวะตลำดโลก โดยในปี 2560น้ีรำคำเหล็กและรำคำสังกะสีปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิตท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกเดิม 

ควำมต้องกำรเสำโทรคมนำคม 

ควำมต้องกำรเสำโทรคมนำคมในประเทศยังมีควำมต้องกำรต่อเน่ืองจำกในปี 2559  เพื่อรองรับระบบ 4G รวมทั้ง
อำจจะมีตลำดจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นที่เริ่มมีกำรขยำยเครือข่ำย 

 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย 

ในกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยจ ำเป็นจะต้องออกแบบโครงเหล็กส ำหรับรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น  Circuit, 

Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ที่จ ำเป็นต้องใช้ในสถำนีไฟฟ้ำย่อย 
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 ควำมต้องกำรเสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย  
ควำมต้องกำรเสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยจะขึ้นอยู่กับกำรขยำยระบบส่งของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต และกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค  และหำกมีโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่เกิดขึ้นและมีควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูง ก็มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมีสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยควบคู่กันไปด้วย  

 

อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กท่ัวไป 

ในกำรด ำเนินงำนโครงเหล็กท่ัวไป  บริษัทสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ ปรับเปล่ียนสัดส่วน รูปแบบ ขนำด
ควำมสูง คุณสมบัติ ขนำด และรูปแบบท่ีเหมำะสมกับโครงกำรก่อสร้ำงแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้ องตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ 
 ควำมต้องกำรโครงเหล็กทั่วไป   
 โดยควำมต้องกำรโครงเหล็กท่ัวไปจะมีเพิ่มข้ึนในระยะต่อไปอย่ำงต่อเน่ืองตำมทิศทำงของอุตสำหกรรมเหล็ก  
โดยเฉพำะในส่วนของกำรก่อสร้ำง ซ่ึงใช้แทนผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรืออ่ืนๆ 
 

การบริการชุบสังกะสี 
 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีข้อก ำหนดให้มีกำรชุบสังกะสีเพื่อป้องกันกำรผุกร่อนที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลำ และคำด
ว่ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนำนในอนำคต   จำกแนวโน้มที่เห็นได้จำกประเทศที่พัฒนำแล้ว  เน่ืองจำก UWC ให้บริกำรชุบสังกะสี
แก่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปเป็นกำรเสริมเท่ำน้ัน 
 

อุปกรณ์สินค้าอุตสาหกรรม 
 UWC จัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมในกลุ่มประเภทอุปกรณ์ส่งก ำลัง เช่น โซ่เฟืองเกียร์และมอเตอร์ โดยเน้นสินค้ำ
ยี่ห้อ RENOLD ซ่ึงเป็นสินค้ำที่มีคุณภำพสูง  
 

ธุรกิจพลังงาน 
ในธุรกิจพลังงำน ต้นทุนของเชื้อเพลิงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ บริษัทย่อยของ UWC มีกำรวำงแผนเพื่อรองรับควำมเสี่ยง

ดังกล่ำวด้วยกำรปรับสูตรกำรใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำด้วยกำรใช้ไม้สับแทนกำรใช้แกลบ และเตรียมกำรด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ
ในแหล่งต่ำงๆ เพื่อบริหำรต้นทุนให้ต่ ำที่สุด 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

บริษัทย่อยมีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร มีก ำลังกำรผลิตรวม
ประมำณ 24,000 ตันต่อปี 

ธุรกิจพลังงำน 

 UWC มีบริษัทย่อยที่ท ำด้ำนพลังงำนทดแทนได้แก่ 

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด 

ตั้งอยู่จังหวัดนครรำชสีมำ  เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล  
มีก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 8 เมกะวัตต์  

2. บริษัท ยูดับบลิวซี อ ำพัน ไบโอแมส จ ำกัด  
ตั้งอยู่อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล   
มีก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 8 เมกะวัตต์  
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3. บริษัท สตึกไบโอแมส จ ำกัด   
ตั้งอยู่อ ำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล   
มีก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 6.5 เมกะวัตต์ 

4. บริษัท พำรำไดซ์กรีน เอนเนอยี่ จ ำกัด (PGE)  

ตั้งอยู่อ ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นธุรกิจแปรรูปพืชพลังงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกพืชพลังงำน เช่น 
แก๊สชีวภำพ  ปุ๋ย อำหำรสัตว์ส ำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ 

5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด  
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น แสงแดด ปัจจุบันยังมิได้ด ำเนินกิจกำร 

 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม 

 กำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพถือว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง และ
ถือเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขัน ซ่ึงกำรที่ UWC สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไว้ได้  เน่ืองจำก UWC มีสินค้ำ   
คงคลังมำกเพียงพอ ซ่ึงส่งผลให้บริษัทย่อยสำมำรถจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำที่ต้องกำร UWC มีนโยบำยควบคุม
ระดับสินค้ำคงคลังให้เหมำะสมและเพียงพอสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที ทั้งน้ี UWC สั่งซ้ือวัตถุดิบ
หลัก ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอ่ืนๆ จำกผู้ผลิตในประเทศทั้งจ ำนวน 

ปัจจุบัน UWC ได้มีกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบประเภทเหล็กจำกผู้จัดจ ำหน่ำยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำย อย่ำงไรก็ตำม UWC 
สำมำรถจัดหำปริมำณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตำมที่ UWC ต้องกำรและรำคำซ้ือท่ีเหมำะสมโดยใช้กำรเปรียบเทียบ
รำคำมำโดยตลอด นอกจำกน้ันในแต่ละปี UWC ได้จัดซ้ือสังกะสีท้ังหมดมำจำก บริษัท ผำแดงอินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึง
เม่ือปลำยปี 2559 บริษัท ผำแดง อินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) ได้เปลี่ยนสถำนะจำกผู้ผลิตเป็นผู้น ำเข้ำสังกะสี  และหำกมีกรณีที่
ปริมำณสังกะสีจำก บริษัท ผำแดง อินดัสทรี จ ำกัด (มหำชน) ไม่เพียงพอ UWC สำมำรถสั่งซ้ือสังกะสีมำจำกต่ำงประเทศได้ 

UWC มีกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบจำกผู้จัดจ ำหน่ำยภำยในประเทศ โดยมีนโยบำยกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้ำบำงส่วนเพื่อให้ได้
วัตถุดิบในปริมำณท่ีเพียงพอ มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำร และตรงตำมประโยชน์ใช้สอยของลูกค้ำ นอกจำกน้ัน UWC      
มีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงครอบคลุมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ
ที่มีควำมน่ำเชื่อถือทั้งในด้ำนคุณภำพของวัตถุดิบ และกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ เป็นผลให้ UWC ไม่มีอุปสรรคปัญหำใน
กำรส่งมอบสินค้ำล่ำช้ำ  

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรำยละเอียดดังน้ี 

(1)  เหล็กฉำกขำเท่ำกัน ชั้นคุณภำพ SS400 ขนำดตั้งแต่   L40x40x3   ถึง   L200x200x20 

(2)  เหล็กฉำกขำเท่ำกัน ชั้นคุณภำพ SS540 ขนำดตั้งแต่  L75x75x6   ถึง   L250x250x35 

(3)  สังกะสี ควำมบริสุทธ์ิ 99.99% 

ด้วยข้อก ำหนดของสินค้ำและมำตรฐำนสินค้ำบริษัทจึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบทั้งหมด 

 สินค้ำอุตสำหกรรม 

UWC ได้น ำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมเกือบทั้งหมดมำจำกประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซ่ึง  UWC มีกำรบริหำร
สินค้ำคงคลังโดยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลสถิติกำรสั่งซ้ือย้อนหลังเพื่อที่จะสำมำรถประมำณควำมต้องกำรของตลำด
ได้และจัดหำระดับสินค้ำคงคลังที่เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ ทั้งน้ี UWC ได้แบ่งประเภทกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้ออกเป็น 2 

กลุ่มหลักดังน้ี 
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(1) สินค้ำหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซ้ือเป็นประจ ำ เป็นกลุ่มที่ตลำดมีควำมต้องกำรสูง และผู้ซ้ือต้องใช้สินค้ำทันที
หลังจำกบริษัทได้ท ำกำรสั่ง ซ้ือสินค้ำ ท ำให้บริ ษัทต้องมีสินค้ำคงคลังส ำรองมำกเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลำ                 
ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์โซ่  ข้อต่อโซ่  เป็นต้น 

(2) สินค้ำปกติ หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซ้ือไม่บ่อยครั้ง เป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูง และผู้ซ้ือสำมำรถรอสินค้ำได้ ท ำให้ UWC        
ไม่จ ำเป็นต้องส ำรองสินค้ำคงคลังเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงประกอบด้วย เฟือง และ COUPLING เป็นต้น 

ธุรกิจพลังงำน 

บริษัทย่อยของ UWC มีกำรใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสำน โดยน ำไม้สับมำเป็นเชื้อเพลิงหลักแทนกำรใช้แกลบ 

ไม้สับ หมำยถึง กำรน ำไม้เบญจพรรณ ท่ีเหลือจำกกำรตัดแต่งต้นไม้ใหญ่จำกสวนไร่นำ หรือสวนผลไม้   มำผ่ำน
กระบวนกำรสับย่อยให้กลำยเป็นชิ้นเล็กน ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทน 
 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

ธุรกิจผลิตเสำโครงเหล็ก 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  2560 บริษัท มีงำนโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและคำดว่ำจะส่งมอบงำนท้ังหมดในปี 
2561 มีดังน้ี 

 

 

ชื่อโครงกำร 

ปริมำณงำน  
(ตัน) 

มูลค่ำงำนที่ยัง 
ไม่ส่งมอบ 

(ล้ำนบำท) 
เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง 4,559.38 163.027 

เสำโทรคมนำคม 95.00    9.111 

โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย 130.61   32.573 

โครงเหล็กทั่วไป 4.95    0.090 

      รวม 4,789.94 204.800 
 

ธุรกิจพลังงำน 

- ไม่มี- 
 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จ ากัด  (มหาชน)  (RWI) 
RWI ด ำเนินธุรกิจด้ำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตระแกรงเหล็ก และลวดอ่ืนๆ โดยมี

ก ำลังกำรผลิตรวมในปี 2560 ที่ 72,000 ตันต่อปี  ซ่ึงสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 6 ประเภท  ดังน้ี 

1.  ลวดเหล็กกล้ำส ำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”  

“PCW”)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่  4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เลขที่ 
มอก. 95-2540  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในงำนก่อสร้ำง  โดยน ำไปใช้ในกำรผลิตเสำเข็ม  เสำไฟฟ้ำ  แผ่นพื้นส ำเร็จรูป   และไม้
หมอนคอนกรีตส ำหรับรำงรถไฟ  

2.  ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวส ำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-

Strand” “PCS”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.3 , 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกกำรน ำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมำตีเกลียว
เข้ำด้วยกันท ำให้สำมำรถรับแรงดึงได้มำกขึ้น  และน ำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่  อำทิ  คำนสะพำน ทำงยกระดับ เสำเข็ม
ขนำดใหญ่  พื้นส ำหรับอำคำรขนำดใหญ่และไซโล เป็นต้น 
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3.  ลวดเชื่อมเปลือยใช้เช่ือมเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมีก๊ำซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ 

GMAW) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ 
มอก. 597-2528  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมเชื่อมโลหะ เช่น อุตสำหกรรมประกอบรถยนต์  ช้ินส่วนรถยนต์  อู่ต่อเรือ  
ตู้คอนเทนเนอร์  ท่อสูบน้ ำ  ถังแก๊ส  รถไถนำ  หม้อแปลงไฟฟ้ำ  และเฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น 

4.   ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)  มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในอุตสำหกรรมที่นอน  อุตสำหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์  อุตสำหกรรมตะแกรงสำน และอุตสำหกรรมสปริง 

5.  ลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.8-

7.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และมอก. 747-2531 เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเสำเข็ม  เสำไฟฟ้ำ  ท่อระบำยน้ ำ ฯลฯ 

6.  ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.8-7.0มิลลิเมตร ได้รับ
เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขท่ี มอก. 737-2549 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำงถนน อำคำร ผนัง
ส ำเร็จรูป ฯลฯ 

 

การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การตลาด 
1. เน่ืองจำก RWI มีกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำหลำยชนิด  โดยสินค้ำแต่ละชนิดในกลุ่มเป้ำหมำยก็มีพฤติกรรม

กำรซ้ือหรือให้ควำมส ำคัญในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกันออกไป  ทำง RWI จะมีกลยุทธ์เข้ำถึงลูกค้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำตำมกลุ่มเป้ำหมำย  โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่ำงกันออกไป  เช่น กลุ่มผู้รับเหมำ  ให้ควำมสนใจเรื่องรำคำที่มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำกันไว้เป็นล ำดับแรก  ในขณะที่ลูกค้ำกลุ่มยำนยนต์ให้ควำมสนใจทำงด้ำนคุณภำพก่อน 

2. รักษำฐำนลูกค้ำเดิม โดยยอดขำยแต่ละปีที่มำจำกลูกค้ำเดิมมีไม่น้อยกว่ำ 70% 

3. RWI ส่วนใหญ่มุ่งให้ควำมสนใจลูกค้ำที่มีปริมำณกำรใช้มำกๆ  และให้ควำมสนใจลูกค้ำท้ังหมดท่ีมีกำรติดต่อกัน 
เช่น ให้บริกำรด้ำนกำรสอบเทียบเครื่องมือวัดต่ำงๆ  ตลอดจนกำรสอบถำมปัญหำกำรใช้ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ  เพื่อน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำนให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจในคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำรของ RWI มำกยิ่งขึ้น 

4. กำรด ำเนินงำนของ RWI ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008  จำกบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ำกัด  และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004  นอกจำกน้ี  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสำหกรรม  จึงให้ควำมม่ันใจด้ำนคุณภำพได้เป็นอย่ำงดี 

5.  สัดส่วนกำรขำยลูกค้ำของ RWI 60% เป็นลูกค้ำที่อยู่ตำมภำคต่ำงๆ ของประเทศ  จะมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำทั่วประเทศ  เช่น กำรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของช่องทำงจ ำหน่ำยทั่วประเทศที่มีอยู่ 

6. RWI มีนโยบำยขยำยสำยผลิตภัณฑ์สินค้ำใหม่ให้มีสัดส่วนมำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกิจกำร  
อีกทั้งยังสำมำรถบริกำรลูกค้ำโดยลูกค้ำสำมำรถสั่งซ้ือสินค้ำหลำยประเภทจำกทำง RWI และทำง RWI ก็สำมำรถขยำยตลำด
โดยอำศัยช่องทำงตลำดที่มีอยู่  โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยำกรหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 

7. RWI เน้นกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในบริษัทย่อย  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน
และกำรท ำงำน  และบริษัทย่อยมีกำรพัฒนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อน ำมำบริหำรจัดกำรด้ำน
กระบวนกำรผลิต เพื่อลดกำรสูญเสีย พร้อมทั้งใช้ระบบบริหำรคุณภำพเพี่อผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกน้ันยังเน้นเรื่องกำรบริหำรจัดกำร Inventory  เพื่อให้เกิดผลก ำไรสูงสุดกับ RWI  

 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
RWI จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ  ซ่ึงสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมกลุ่มสินค้ำได้ดังน้ี  
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 กลุ่มสินค้ำ ลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง  กลุ่มลูกค้ำ
ประกอบด้วย 

1. ลูกค้ำภำยในประเทศ 

1.1 ภำคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 95  ของยอดขำยลวดเหล็กแรงดึงสูง  ประกอบด้วย  
 โรงงำนผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่ำงๆ เช่น โรงงำนหล่อเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้น  คำนสะพำน ผนังส ำเร็จรูป 

เป็นต้น 

 กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง และประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร  เช่นผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสูง ก่อสร้ำง
ทำงด่วน รถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ 

1.2 หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง ศูนย์ซ่อม สร้ำงสะพำน
คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5 ของยอดขำยลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. ลูกค้ำต่ำงประเทศ 

2.1 จ ำหน่ำยตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศน้ัน เป็นผู้ใช้ที่น ำลวดเหล็กไปใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
เช่น โรงงำนผลิตเสำเข็ม แผ่นพื้น เสำไฟฟ้ำคอนกรีต 

2.2 จ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยประเทศน้ันๆ 
 

 กลุ่มสินค้ำลวดสปริง  กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย 

1. อุตสำหกรรมที่นอน 

2. อุตสำหกรรมยำนยนต ์ 
 กลุ่มโช๊คอัพ   

 กลุ่มข้อโซ่ 

 กลุ่มซ่ีล้อรถ 

 กลุ่มเบำะรถยนต์ 
 สปริงในยำนยนต์ทั่วไป 

3. อุตสำหกรรมตะแกรงสำน 

4. อุตสำหกรรมสปริงต่ำงๆ 
 

กลุ่มสินค้ำลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ (ลวดปลอก)  กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อส ำเร็จรูป  ผู้ผลิตเสำเข็มหรือเสำไฟฟ้ำ 

2. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
3. กลุ่มผลิตผนังส ำเร็จรูป 

4. ผู้รับเหมำสร้ำงทำง  
5. หน่วยงำนรำชกำร 

6. ผู้แทนจ ำหน่ำย หรือร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำง  
 

กลุ่มสินค้ำตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อส ำเร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื้นส ำเร็จรูป 

2. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง และประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ  
3. กลุ่มผลิตผนังส ำเร็จรูป เช่น พฤกษำ ฯ  
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4. ผู้รับเหมำสร้ำงทำง  
5. หน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมทำงหลวง, ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำน, กรมโยธำธิกำร 

กรมชลประทำน กำรเคหะแห่งชำติ เป็นต้น ซ่ึงประมูลตรงน ำไปใช้ในหน่วยงำนต่ำงๆ  
6. ผู้แทนจ ำหน่ำย หรือ ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำง 

ทั้งน้ี RWI ให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำท่ีท ำธุรกิจติดต่อกันมำเป็นเวลำนำน และมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันมำโดยตลอด 
ส่วนลูกค้ำใหม่บริษัทย่อยจะเน้นกลุ่มเป้ำหมำยไปยังลูกค้ำที่มีควำมม่ันคงทำงกำรเงินและมีศักยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ  

 นโยบายราคา 
RWI มีนโยบำยกำรตั้งรำคำ โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อย่ำงไรก็ตำม  ในกำรก ำหนดรำคำ

ข้ันสุดท้ำยจะค ำนึงถึงควำมต้องกำรในกำรบริโภคและสภำวะกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรมในแต่ละช่วง  เน่ืองจำก
อุตสำหกรรมเหล็กเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมผันผวนตำมวัฎจักรธุรกิจเป็นหลัก 

 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
1. รักษำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษัทย่อย  โดยรักษำฐำนลูกค้ำที่มีกำรซ้ือลวดจำก RWI ในปี 2560 และในปี 

2561 ยอดกำรใช้ลวดจะต้องไม่น้อยกว่ำเดิม  
2. เพิ่มกำรขำยส ำหรับลูกค้ำโครงกำรที่จะมีในอนำคต 

3. จ ำหน่ำยลวดผ่ำนตัวแทน 

4. เพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศให้มำกขึ้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์  จ ากัด (มหาชน) (RWI) 
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว ส าหรับคอนกรีตอัดแรง  

 ภำพรวมแนวโน้มกำรก่อสร้ำงในอนำคตมีทิศทำงท่ีดี  โครงกำรก่อสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐท่ีออกมำส่งผลต่อ
อุตสำหกรรมของกำรก่อสร้ำงในทำงดี  แต่จำกภำวะเศรษฐกิจโลกและภำวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีข้ึนมำก ส่งผลให้ป ี  

2560 ตลำดรวมดีขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันมีผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 12 รำย โดย RWI มีส่วนแบ่งกำรตลำด
ร้อยละ 12  จัดอยู่ในอันดับที่  5 ของตลำดรวม 

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ   
 ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาด 

เน่ืองจำกเดิมธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมำกและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตที่ซับซ้อน  
ถึงแม้ว่ำปัจจุบันเครื่องจักรมีรำคำถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในกำรผลิตง่ำยขึ้น กำรลงทุนในกำรซ้ือเครื่องจักรง่ำยขึ้น  แต่
สินค้ำชนิดน้ีเก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยและควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน จึงท ำให้กำรเข้ำตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ท ำได้
ยำก 

 อ านาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 
เน่ืองจำกแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำ PCW&PCS มีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศท ำให้กำร

เจรจำต่อรองในกำรซ้ือวัตถุดิบท ำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้  เพรำะคุณภำพ
วัตถุดิบมีผลต่อสินค้ำส ำเร็จรูปที่ผลิตออกมำและยังมีผลต่อต้นทุนกำรผลิตด้วย 
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 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า 

จำกภำวกำรณ์ก่อสร้ำงภำคเอกชนที่มีกำรชะลอตัว  ในปี 2560 ท ำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงลดลง  
ควำมต้องกำรลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อรำคำสินค้ำ  ท ำให้ผู้ซ้ือสินค้ำมีอ ำนำจต่อรองสูง  ขณะที่ครึ่งปีหลังโครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ของภำครัฐบำลมีมำกขึ้น  ท ำให้ลูกค้ำสนใจคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบมำกกว่ำ 

 สินค้าทดแทน 
จำกกำรท่ีสินค้ำ PCW & PCS เป็นสินค้ำเฉพำะในกำรน ำไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อำทิ เสำเข็มคอนกรีต 

เสำไฟฟ้ำ แผนพื้นส ำเร็จรูป โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่เช่น ทำงรถไฟฟ้ำ ทำงด่วน อำคำรสูง ซ่ึงในกำรผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตดังกล่ำว  มีกำรก ำหนดระบุให้ใช้สินค้ำ  PCW & PCS เป็นวัตถุดิบหลัก ท ำให้สินค้ำอ่ืนท่ีจะมำทดแทนไม่สำมำรถใช้
แทนได้ 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 

เน่ืองจำกภำวะก่อสร้ำงปี 2560 มีกำรชะลอตัวและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐล่ำช้ำกว่ำแผนเดิม  
ท ำให้ก ำลังผลิตของโรงงำนหลำยแห่งมีก ำลังผลิตมำกกว่ำควำมต้องกำร  ส่งผลให้กำรแข่งขันของผู้ผลิตสินค้ำจำกในประเทศ
ด้ำนรำคำรุนแรงมำกประกอบกับมีกำรน ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ  เช่น จำกประเทศจีนซ่ึงมีกำรผลิตลวด  PCW & PCS ด้วย 
ท ำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงขึ้น แต่เน่ืองจำกสินค้ำ PCW & PCS เป็นสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย  คุณภำพต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำน  ท ำให้สินค้ำท่ีจะน ำเข้ำต้องกำรกำรทดสอบและขออนุญำตน ำเข้ำมำในประเทศ  ในขณะท่ีสินค้ำท่ีผลิ ตใน
ประเทศได้มำตรฐำน มอก. อยู่แล้ว สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยได้ทันที   อีกทั้งในกรณีสินค้ำมีปัญหำลวด PCW & PCS ที่ผลิต
ในประเทศสำมำรถแก้ปัญหำได้รวดเร็วกว่ำ มีสินค้ำเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ได้ทันทีจึงท ำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงในกลุ่มผู้ผลิตใน
ประเทศมำกกว่ำ 

อุตสาหกรรมลวดสปริง 
ลวดสปริงเป็นลวดที่น ำไปใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์  ที่นอน สปริงต่ำงๆ  จำกที่ผ่ำนมำปริมำณกำรผลิตยำนยนต์    

มีอัตรำกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทำงที่ดีในอนำคต  ซ่ึงในอุตสำหกรรมยำนยนต์กำรใช้ลวดสปริงต้องกำรลวดสปริงที่
มีคุณภำพดี  มีกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมเวลำและลวดสปริงท่ีใช้ในยำนยนต์ ยังมีกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศอยู่มำก ถ้ำลวด
สปริงที่ผลิตในประเทศมีคุณภำพทัดเทียมต่ำงประเทศ  กลุ่มผู้ใช้ก็มีควำมยินดีที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศมำกกว่ำ 

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ  
 ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาด 

เน่ืองจำกธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรมำกและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัย  
และที่ส ำคัญสินค้ำน้ีเก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยและกำรท ำงำนที่ต้องกำรควำมแน่นอน อำทิ ยำนยนต์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
กำรใช้ควำมรู้ด้ำนสินค้ำแก่ผู้ใช้  ควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน ดังน้ัน ถ้ำใช้สินค้ำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ยังไม่มีควำมช ำนำญ
หรือประสบกำรณ์กำรผลิต  กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่ให้ควำมสนใจ เพรำะกลุ่มผู้ใช้มีปัจจัยด้ำนรำคำรองลงมำจำกคุณภำพ  แต่กำรลด
รำคำลงส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ใช่จะส ำเร็จตลอดถ้ำผู้ประกอบกำรรำยเดิม เสนอรำคำใกล้เคียงกันกำรเข้ำมำของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่จึงท ำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม  ทั้งน้ีสิ่งส ำคัญในกำรท ำธุรกิจน้ีคือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้ควำมใกล้ชิดกับ
ลูกค้ำ มีกำรแนะน ำและบริกำรหลังกำรขำยท่ีดี ให้ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และให้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง
ร่วมกันไปด้วยเป็นสิ่งส ำคัญมำกกว่ำ 
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 อ านาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 
เน่ืองจำกแหล่งวัตถุดิบที่จะน ำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำ HDW  มีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศ        

มีมำตรฐำนของวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่ชัดเจน ท ำให้กำรเจรจำต่อรองในกำรซ้ือวัตถุดิบท ำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือก
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้  

 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า 
กลุ่มผู้ใช้สินค้ำ HDW ส่วนใหญ่ค ำนึงถึงเรื่องคุณภำพสินค้ำที่ผลิตออกมำและกำรส่งมอบเป็นส ำคัญ  ดังน้ัน   

ถ้ำผลิตลวด HDW  ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรส่งมอบตรงเวลำ  อ ำนำจกำรต่อรองของลูกค้ำ
จึงมีไม่มำก  ถึงแม้จะมีวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศที่สำมำรถเข้ำมำจ ำหน่ำยได้แต่ผู้ซ้ือก็มีควำมไม่สะดวกในด้ำนกำรเก็บวัตถุดิบไว้
มำก  กำรส่งมอบที่ไม่เป็นไปตำมก ำหนดหรือสินค้ำมีปัญหำรอกำรส่งมอบสินค้ำชดเชย  รวมถึงควำมผันผวนของค่ำเงินท ำให้
ผู้ใช้สินค้ำมีควำมต้องกำรสินค้ำภำยในประเทศมำกกว่ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศในคุณภำพเดียวกัน แม้รำคำจะสูงกว่ำเล็กน้อย 

 สินค้าทดแทน 
ในกำรผลิตสินค้ำของลูกค้ำ ทำงกลุ่มลูกค้ำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรซ้ือลวด HDW เช่น ในอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ กำรซ้ือลวด HDW ในกำรผลิตสปริง จะก ำหนดว่ำ Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเป็นอย่ำงไร  และแหล่งในกำรหำวัตถุดิบ
ได้จำกแหล่งไหน  จึงเป็นกำรเฉพำะเจำะจง  ท ำให้ลวดอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่สำมำรถน ำมำใช้ทดแทนกันได้ 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
จำกภำวะท่ีอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ขยำยตัวอย่ำงมำกและประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบ

ยำนยนต์มำกท ำให้อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ขยำยตัวตำมและต่อเน่ือง  อุปสรรคที่ส ำคัญของธุรกิจน้ี  คือลูกค้ำกลุ่มน้ีจะ
พิจำรณำคุณภำพที่คงที่  กำรผลิตที่ทันสมัยและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ กำรส่งมอบท่ีตรงเวลำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรซ้ือ ท ำให้
คู่แข่งแต่ละรำยต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่คู่แข่งรำยอ่ืนพัฒนำขึ้นใหม่ตลอดโดยเฉพำะคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ  ซ่ึงบำงประเทศมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกว่ำบริษัทย่อย ท ำให้คู่แข่งที่อยู่ในอุตสำหกรรมน้ีรำยใดพัฒนำกำรผลิตที่ช้ำจะส่งผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  
แต่ถ้ำสำมำรถพัฒนำสินค้ำได้ต่อเน่ืองคู่แข่งในอุตสำหกรรมน้ีก็มีน้อยมำกและสำมำรถก ำหนดตลำดได้  
 

อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า (ลวดปลอก)และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 
ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบถึงการด าเนินธุรกิจ  
 ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาด 

กำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำด ำเนินธุรกิจได้ไม่ยำกในเรื่องกำรผลิตเพรำะธุรกิจน้ีเป็น
ธุรกิจท่ีใช้เงินลงทุนไม่มำกและเทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตไม่ซับซ้อน  เครื่องจักรสำมำรถใช้ท่ีผลิตในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศก็ได้  แต่สิ่งที่ส ำคัญคือควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำที่มีกับคู่ค้ำ และปริมำณลูกค้ำท่ีมีอยู่ท่ัวประเทศ ปริมำณกำรใช้ต่อ
รำยอำจจะไม่มำกแต่จ ำนวนลูกค้ำมีมำก ดังน้ันปัญหำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่คือต้องสำมำรถกระจำยสินค้ำได้มำกและเร็ว
ที่สุด เน่ืองจำก RWI มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลลูกค้ำอยู่ทั่วประเทศจึงสำมำรถกระจำยสินค้ำได้ทั่วประเทศและมีควำมสัมพันธ์ที่ ดีและ
ยำวนำนกับลูกค้ำ ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่สูงของผู้ประกอบกำรรำยใหม่  

 อ านาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 

เน่ืองจำกแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำมีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศ ท ำให้กำรเจรจำต่อรองใน
กำรชื้อวัตถุดิบท ำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้ อีกทั้งรำคำของผู้ขำยวัตถุดิบในกำร
ผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่ว่ำจะเป็นรำยเล็กหรือรำยใหญ่ รำคำมีควำมแตกต่ำงกันน้อยเพรำะวัตถุดิบมีคุณภำพ
ไม่แตกต่ำงกัน 
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 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า 

จำกภำวกำรณ์ก่อสร้ำงท่ีมีกำรชะลอตัวในภำคเอกชน ในปี 2560 ท ำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ลดลง  ควำมต้องกำรลวดเหล็กน้อยลง  อีกท้ังสินค้ำดังกล่ำวมีผู้ผลิตอยู่มำกส่งผลต่อรำคำสินค้ำ ท ำให้ผู้ ซ้ือสินค้ำมีอ ำนำจ
ต่อรองสูง  โดยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอ ำนำจต่อรองของลูกค้ำมีมำกและจะน้อยลงตำมระยะทำงท่ีห่ำง
ออกไป  เน่ืองจำกควำมไม่สะดวกในกำรขนส่งกระจำยสินค้ำและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่มีน้อย 

 สินค้าทดแทน 

สินค้ำลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นสินค้ำที่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม กำรน ำไปใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
มีมำตรกำรก ำหนดไว้ อำทิ เสำเข็มคอนกรีต เสำไฟฟ้ำ กำรก่อสร้ำงถนน อำคำร ซ่ึงในกำรงำนดังกล่ำว  มีกำรก ำหนดระบุให้ใช้
วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นส่วนประกอบและก ำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ด้วย  ดังน้ันท ำให้สินค้ำอ่ืนท่ีจะมำ
ทดแทนสำมำรถใช้แทนได้  เช่น เหล็กเส้น แต่มีควำมไม่สะดวกในกำรใช้งำนและในกำรก่อสร้ำงต้องกำรควำมรวดเร็ว สะดวก 
ท ำให้ไม่นิยมใช้สินค้ำทดแทน 

 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
เน่ืองจำกภำวะก่อสร้ำงปี  2560  มีกำรชะลอตัวและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐล่ำช้ำกว่ำแผน  

ก ำลังผลิตมีมำกกว่ำควำมต้องกำร  ส่งผลให้กำรแข่งขันของผู้ผลิตสินค้ำจำกในประเทศด้ำนรำคำรุนแรงกำรขยำยตลำดท ำได้
ยำกเพรำะผู้ผลิตแต่ละรำยพยำยำมรักษำลูกค้ำของตัวเอง 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

RWI มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้ำ ต ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2560 มีก ำลังกำรผลิตรวม 
72,000 ตันต่อปี  

ทั้งน้ี ในปี 2560 RWI ใช้ก ำลังกำรผลิตจริงเฉลี่ยประมำณร้อยละ 50 ของก ำลังกำรผลิตรวมต่อปี โดยจะด ำเนินกำร
ผลิตอย่ำงต่อเน่ืองประมำณ 20 ชั่วโมงต่อวัน  
 และในปี 2561 RWI มีก ำลังกำรผลิตเป็น 72,000 ตันต่อปี คำดว่ำจะใช้ก ำลังกำรผลิตประมำณร้อยละ 60 ของก ำลัง
กำรผลิตทั้งหมด 

 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซ่ึงสำมำรถแบ่งออกเป็น 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
กำรผลิตลวดอ่ืนๆ 

(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 ส ำหรับผลิตลวดเหล็กกล้ำ
คำร์บอนต่ ำ (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

วัตถุดิบดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีวัสดุอ่ืนทดแทน เน่ืองจำกเทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำประเภทลวดเหล็กชนิดต่ำงๆ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เหมือนกับสินค้ำประเภทอ่ืนๆ 
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 ในปี 2560 วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตมีกำรจัดหำมำจำกต่ำงประเทศและภำยในประเทศ โดยมีผู้จ ำหน่ำยประมำณ  5 
รำย  RWI มีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยงภำยใต้วิกฤตเพื่อให้เกิดควำมม่ันใจว่ำไม่มีกำรขำดแคลนวัตถุดิบในกำรผลิต  และในปี 
2561 RWI มีนโยบำยในกำรเพิ่มสัดส่วนที่มำจำกผู้ผลิตภำยในประเทศให้มำกขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีมำจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน 
 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
 

 บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ากัด (ENS) 
ENS ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนโดยเฉพำะในรูปแบบของโรงไฟฟ้ำประเภทผลิตร่วม  

(Cogeneration) หรือ โรงไฟฟ้ำประเภทผลิตไฟฟ้ำร่วมกัน 2 วงจร  (Combined cycle)  เพื่อผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำร
ขนำดต่ำงๆ   ตั้งแต่ขนำดเล็กเพื่อใช้ในอำคำรจนถึงขนำดกลำงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม   โครงกำรแรกของ ENS ได้แก่ 
โครงกำรลงทุนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ  และพลังงำนควำมร้อนแก่บริษัท เดอะ สยำม เซรำมิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ 
จ ำกัด  จังหวัดสระบุรี และโครงกำรที่ 2 คือ โครงกำรลงทุนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่ บริษัท 
ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การตลาด 
ENS มีควำมพร้อมที่จะน ำเสนอโครงกำรเป็นโรงไฟฟ้ำประเภทผลิตร่วม (Cogeneration) หรือโรงไฟฟ้ำประเภทผลิต

ไฟฟ้ำร่วมกัน 2 วงจร  (Combined cycle)  เพื่อผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำรขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ขนำดเล็กเพื่อใช้ในอำคำร
จนถึงขนำดกลำงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม ท้ังในรูปแบบของผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงำนออกแบบก่อสร้ำง 
และด ำเนินกำร) และรูปแบบของสัมปทำนกำรผลิตและด ำเนินกำรจนถึงกำรส่งมอบทรัพย์สิน เม่ือครบก ำหนดสัมปทำน   

ปัจจุบัน ENS ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวและมีประสบกำรณ์ในโครงกำรลงทุนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ   และ
พลังงำนควำมร้อนท่ีได้ติดตั้งแล้วเสร็จ และเดินเครื่องมำกว่ำ 8  ปี ผ่ำนปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ และได้น ำควำมรู้ควำม
ช ำนำญมำปรับรูปแบบของโครงกำรประเภทเดียวกัน เพื่อขยำยโอกำสธุรกิจในล ำดับต่อไป 

 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ENS จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ตำมกลุ่มลูกค้ำ ดังน้ี 

1. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตลมร้อนและไอน้ ำ โดยตรง ลูกค้ำกลุ่มน้ีจะ
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรน ำก๊ำซธรรมชำติไปผลิตไฟฟ้ำก่อนและน ำลมร้อนและไอน้ ำที่ได้จำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำมำใช้ประโยชน์ในขบวนกำรผลิต 

2. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมและอำคำรควบคุมที่ต้องกำรปรับปรุงกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กรของตนเองให้มีกำร
ประหยัดพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเป็นระบบ 

 นโยบายราคา 
ENS ขำยไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนในรำคำยุติธรรมและมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ในระหว่ำงคู่สัญญำอย่ำงเท่ำ

เทียมกัน 
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 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ENS จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อนที่ผลิตได้ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมที่ ENS ได้เข้ำไปลงทุน ซ่ึงเป็นโครงกำรซ้ือ

ขำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อน ระยะยำว 15 ปี ส ำหรับกระแสไฟฟ้ำส่วนที่เกินจำกควำมต้องกำรของโรงงำน ENS จะขำยให้กับ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค   

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอ็นเนซอล  จ ากัด (ENS) 
ในปัจจุบันอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนมีกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงไปตำมนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ

จำกพลังงำนหมุนเวียนของภำครัฐซึ่งมุ่งเน้นไปที่กำรแก้ไขปัญหำสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหำขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร   

ENS ก ำลังเข้ำมีส่วนร่วมในกำรลงทุนของบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรในโครงกำรแปลงขยะเป็นเช้ือเพลิง
พลังงำนและพลังงำนไฟฟ้ำ จังหวัดสระบุรี และมีแผนพัฒนำธุรกิจในอนำคตที่จะเข้ำร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญำ
ก ำจัดขยะระยะยำวกับหน่วยงำนของรัฐในโครงกำรรูปแบบดังกล่ำว ณ พื้นที่อ่ืนๆทั่วประเทศ อีกทั้ งก ำลังขยำยกำรลงทุนของ
กลุ่ม บริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือ "SCG" เพื่อจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อนให้กับบริษัทใน
เครือ “SCG” ไปด้วย 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

ก ำลังกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ    11,000   MW 
ก ำลังกำรผลิตพลังงำนควำมร้อน  62,000  MMBTU/month 
ปริมำณกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำใน1ปี   68,000,000  kW-hr 
ปริมำณกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนใน 1ปี 511,000  MMBTU   

 

 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ก๊ำซธรรมชำติจำกปตท. 
 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี - 
 

 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (WJC) 
 WJC ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงสร้ำงเหล็ก และงำนท่อโดยรับงำนจำกในประเทศและนอก
ประเทศซ่ึงงำนที่รับในขณะน้ีรับจำกผู้รับเหมำโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมำช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจกำรร่วม
ค้ำ (Joint Venture) WJC สำมำรถรับงำนเหมำ ประกอบติดตั้งงำนโครงสร้ำง งำนท่อ และงำนก่อสร้ำง ซ่ึงโครงกำรในปัจจุบัน
ของ WJC ได้แก่ งำนประกอบเชื่อมงำนเครน งำนเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง งำนเสำสัญญำณโทรคมนำคม งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
เหล็ก และงำนท่อ เป็นต้น  

 
 

การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การตลาด 
1. กำรด ำเนินงำนของ WJC ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 จำก SGS (Thailand) 

จ ำกัด ซ่ึงเป็นผลให้ลูกค้ำมีควำมม่ันใจในด้ำนคุณภำพเป็นอย่ำงดี รวมทั้งอำศัยข้อได้เปรียบในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพที่ใช้
งำนในกำรก่อสร้ำงโรงงำนหรืออำคำร 
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2. WJC มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตเพื่อให้ได้มำตรฐำนขั้นสูงและติดตำมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้
จ ำหน่ำยไปแล้ว และติดตำมปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อน ำมำปรับปรุงตลอดเวลำเป็นผลให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพและ
ด้ำนบริกำรหลังกำรซ้ือขำยเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

3. WJC มีนโยบำยกำรตั้งรำคำใกล้เคียงกับคู่แข่งและให้ควำมส ำคัญกับฐำนลูกค้ำเดิมเพื่อท่ีจะรับงำนเข้ำมำอย่ำง
ต่อเน่ือง 

 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศและในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำต่ำงประเทศ 

2. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนของกำรรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป   
3. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ปิโตรเคมี โดยจะรับงำนซ่อมบ ำรุง ซ่ึงเป็นงำนเฉพำะทำง  
4. กลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวลโดยจะรับงำนซ่อมบ ำรุง ซ่ึงเป็นงำนเฉพำะทำง  
5. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนงำนเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง งำนเสำสัญญำณโทรคมนำคม 

 นโยบายราคา 
WJC มีนโยบำยในกำรเสนอรำคำส ำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำง โดย WJC จะค ำนวณต้นทุนโครงกำรและค่ำใช้จ่ำย

ต่ำงๆ และก ำหนดอัตรำก ำไรขั้นต้นบนพื้นฐำนของเหตุผลตำมประเภทของโครงกำรและสภำพกำรแข่งขัน 

 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
WJC รับงำนก่อสร้ำง โดยจะติดต่อกับผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง ท้ังโดยกำรยื่นประกวดรำคำ และกำรเจรจำตกลง โดยจะ

ติดต่อขอแผนงำน เพื่อค ำนวณเสนอรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ในบำงครั้งอำจได้รับกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุม
งำนเน่ืองจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ที่ผ่ำนมำผลงำนมีคุณภำพที่ผู้ว่ำจ้ำงไว้วำงใจให้บริษัทย่อยเสนองำนได้เพิ่มขึ้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (WJC)   
 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่นับว่ำมีกำรแข่งขันสูงมำก แต่ในปัจจุบันปริมำณงำนก่อสร้ำงเริ่มเพิ่มปริมำณมำกขึ้น
เน่ืองจำกต่ำงชำติได้เข้ำมำลงทุนในประเทศมำกยิ่งขึ้น  เ น่ืองจำกประเทศไทยมีค้ำแรงที่ถูกแต่ฝีมือดี รวมทั้งงำนใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ำชีวมวลซ่ึงมีงำนต่อเน่ือง   อันเน่ืองมำจำกต้องมีกำรซ่อมบ ำรุงเป็นประจ ำท้ังน้ัน ถ้ำหำก
บริษัทไหนมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรท ำงำน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรท ำงำนที่พร้อมก็จะได้รับโอกำสรับงำน
ที่เพิ่มมำกขึ้น 
 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต   

 WJC มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 543/4 ม.1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ท้ังน้ีในปี 2560 หลังจำกที่
บริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มเครื่องจักรเข้ำมำ WJC มีแผนในกำรผลิตโครงสร้ำงประมำณ 800 ตันต่อเดือน หรือประมำณ 9,600 

ตันต่อปี 
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ เหล็กโครงสร้ำงและท่อ  เน่ืองจำก WJC ต้องรับงำนจำกต่ำงประเทศด้วย จึงต้อง
สั่งซ้ือวัตถุดิบบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ ดังน้ันในปี 2561 มีแผนที่จะลงทุนใน BOI เพื่อลดภำษีน ำเข้ำวัตถุดิบ หรือติดต่อผู้ค้ำ
รำยใหม่ที่สำมำรถสั่งซ้ือวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ 
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งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2560 WJC มีงำนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและคำดว่ำจะส่งมอบงำนทั้งหมดในปี 
2561  มีดังน้ี   

 

ชื่อโครงกำร ปริมำณงำน 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำงำนที่ยัง 

ไม่ส่งมอบ 

(ล้ำนบำท) 

UWC - Transmission Line Tower (TL) 8.63 2.72 

UWC – Telecom Tower (TC) 0.23 0.23 

Kone Crane - Fabrication Single Girder Crane 0.06 0.06 

 

 บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด (PLE) 
PLE ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนรับเหมำก่อสร้ำง ขุดเจำะอุโมงค์ และงำนโยธำท่ีเก่ียวข้อง โดยรับงำนจำกหน่วยงำน

รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ซ่ึงงำนท่ีรับในขณะน้ีรับจำกผู้รับเหมำโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมำช่วง (Sub-

Contractor) หรือกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) บริษัทย่อยสำมำรถรับงำนก่อสร้ำงบ่อพักและขุดเจำะดันท่อลอด วำงท่อใต้
ดินและงำนก่อสร้ำงที่เก่ียวข้อง ซ่ึงโครงกำรในปัจจุบันของบริษัทย่อย ได้แก่ งำนก่อสร้ำงดันท่อลอดระบบรวบรวมและบ ำบัด
น้ ำเสีย งำนก่อสร้ำงบ่อพักและดันท่อลอดร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน และงำนก่อสร้ำงวำงท่อประธำน กำรประปำนครหลวง เปน็ตน้ 
 

การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การตลาด 
จุดเด่น PLE มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพควำมสำมำรถพร้อมท่ีจะด ำเนินงำนในโครงกำรก่อสร้ำงขุด

เจำะดันท่อลอดขนำดใหญ่ได้ ประกอบกับมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และผู้รับเหมำช่วง ท ำให้มีโอกำสได้งำนโครงกำรใหม่ๆ 
ของกลุ่มลูกค้ำรำยเดิมและรำยใหม่ ทั้งงำนของทำงภำครัฐและเอกชน 

จุดด้อย PLE ยังไม่สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐได้โดยตรง  จึงอำจต้องร่วมมือกับบริษัทท่ี
สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำนได้โดยตรงกับทำงหน่วยงำนภำครัฐ 

ด้ำนกำรตลำด ส่งเสริมสร้ำงศักยภำพโดยใช้กำรตลำดเชิงรุก ใช้เครือข่ำยของ PLE สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ 
โดยมีควำมรับผิดชอบสูงต่อลูกค้ำ มีกำรวำงแผนงำนที่ดี เพื่อส่งมอบงำนที่มีคุณภำพและตรงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้ำของ PLE แบ่งเป็นลูกค้ำภำครัฐและภำคเอกชน กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยจะเป็นหน่วยงำนรำชกำร  

รัฐวิสำหกิจ โดยเฉพำะงำนท่ีได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
และกำรประปำนครหลวง รวมทั้งส่วนภูมิภำค 

 นโยบายราคา 
PLE มีนโยบำยในกำรเสนอรำคำส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง ขุดเจำะดันท่อลอด รวมทั้งงำนโยธำที่เก่ียวข้อง โดยจะ

ค ำนวณต้นทุนโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และก ำหนดอัตรำก ำไรขั้นต้นบนพื้นฐำนของเหตุผลตำมประเภทของโครงกำรและ
สภำพกำรแข่งขัน 
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 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
PLE รับงำนก่อสร้ำง โดยจะติดต่อกับผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง ท้ังโดยกำรยื่นประกวดรำคำ และกำรเจรจำตกลง โดยจะ

ติดต่อขอแผนงำน เพื่อค ำนวณเสนอรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ในบำงครั้งอำจได้รับกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุม
งำนเน่ืองจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ที่ผ่ำนมำผลงำนมีคุณภำพที่ผู้ว่ำจ้ำงไว้วำงใจให้บริษัทย่อยเสนองำนได้เพิ่มขึ้น 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด  (PLE) 

 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่นับว่ำมีกำรแข่งขันสูงมำก แต่ในปัจจุบันปริมำณงำนก่อสร้ำงเริ่มเพิ่มปริมำณมำกขึ้น 
และภำครัฐให้ควำมส ำคัญกับงำนก่อสร้ำงบ่อพักและขุดเจำะดันท่อลอดระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสีย และท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
ใต้ดิน ซ่ึงมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน รวมทั้งก่อสร้ำงปรับปรุงระบบวำงท่อประธำน เพื่อลด
ปัญหำภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้น 

 ในกำรรับงำนก่อสร้ำงทั้งภำครัฐและเอกชน โดยปกติจะใช้วิธีประกวดรำคำ โดยคัดเลือกผู้รับเหมำที่เสนอรำคำ
ใกล้เคียงกับรำคำกลำง และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด หำกมีผู้รับเหมำเข้ำร่วมเสนอรำคำหลำยรำย เจ้ำของงำนก็จะมี
โอกำสเลือกผู้รับเหมำได้มำกในขณะเดียวกันผู้รับเหมำที่มีคุณสมบัติตำมที่เจ้ำของงำนก ำหนดก็มีสิทธิที่จะคัดเลือกโครงกำรเพื่อ
เข้ำร่วมในกำรประกวดรำคำเช่นเดียวกัน เน่ืองจำกเป็นตลำดเสรี ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับเหมำย่อยมีสิทธิต่อรองรำคำกันได้ อย่ำงไรก็
ตำมเจ้ำของงำนจะเป็นผู้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมำที่จะเข้ำร่วมประกวดรำคำ และมีสิทธิจะคัดเลือกผู้รับเหมำรำยใดก็ได้
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 

 จำกสภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง หำกบริษัทใดสำมำรถรับงำนได้หลำยประเภท  มีประสบกำรณ์ 
และควำมช ำนำญในงำนหลำยด้ำน ที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของภำครัฐและภำคเอกชน ย่อมได้เปรียบกว่ำบริษัทอ่ืนๆ เพรำะ
หำกงำนก่อสร้ำงประเภทใดลดลงก็สำมำรถรับงำนประเภทอ่ืนทดแทนได้ ท้ังน้ีรวมถึงควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้เสร็จ
เรียบร้อยภำยในก ำหนดเวลำและเป็นไปตำมข้อก ำหนดด้วย 
 

 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
 

 บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM) 
EBM ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จ ำหน่ำยวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 

ประเภทสินค้ำและหรือบริกำร  
1. ผลิตวัตถุดิบ  รับจ้ำงผลิต รับซ้ือ และจัดจ ำหน่ำยวัตถุดิบ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลทุกชนิด รวมทั้งวัตถุดิบอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้องกับเชื้อเพลิงชีวมวล 

2. ผลิต ปลูกและจ ำหน่ำยพืชทุกชนิดรวมถึงผลพลอยได้จำกพืช และเชื้อเพลิงที่ผลิตมำจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ไม้สับ (Wood Chip) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโรงงำนอุตสำหกรรม โรงงำนแปรรูปพืชผลทำง

กำรเกษตร ท่ีใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ ำ (Boiler) ทุกประเภท เช่น ไซโลอบพืชไร่, โรงงำนผลิตและแปรรูปอำหำร , 

โรงงำนผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว, โรงงำนผลิตลูกชิ้น, โรงงำนฟอกย้อม, โรงงำนผงชูรส เป็นต้น 

ขนำดชิ้นไม้มีขนำด กว้ำง X ยำว มำตรฐำน มำตรฐำน 1x1 น้ิว  (2.5เซนติเมตร) ประเภทไม้ของช้ินไม้สับ ไม้จ ำกัด
ประเภทของไม้ โดยประเภทของไม้ที่สำมำรถน ำมำผลิตได้ ต้องสำมำรถให้ค่ำควำมร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 3,500 kj/kg ซ่ึงท่อนไม้ เศษ
ก่ิงไม้ในทุกพื้นที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ต้องกำร 
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การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์การตลาด 
ส ำรวจแหล่งวัตถุดิบ 

1. หำแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่เป้ำหมำยที่มีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อย และบริษัทใน
เครือ และโรงงำนอุตสำหกรรมของลูกค้ำที่ต้องกำรใช้ปริมำณต่อวัน / ต่อเดือน / ต่อปี 

2. มีชนิดวัตถุดิบตรงตำมควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมแต่ละประเภท เช่น Bio Mass, Bio gas 

(ไม้ฟืน, ไม้สับ, หญ้ำเนเปียร์, ชำนอ้อย, แกลบ) เป็นต้น 

3. มีระยะทำงกำรขนส่งจำกแหล่งวัตถุดิบมำยังที่ตั้งโรงไฟฟ้ำและโรงงำนอุตสำหกรรมที่เหมำะสมในแต่ละแห่ง เพื่อเป็น
กำรลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่งลง 

4. มีรำคำวัตถุดิบที่เหมำะสมกับพื้นที่ในแต่ละโซนภำค 

5. เป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกไม้ทดแทนจำกไม้ที่ถูกตัดโค่นไป 

6. คัดสรรคู่สัญญำ ที่เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือที่จะมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรจัดหำ จัดส่งวัตถุดิบและท ำกำร
ขนส่งทั้งทำงบก ทำงน้ ำ ทำงรำงให้กับ EBM 

 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก คือ กลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวล เน่ืองจำกมีกำรใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจ ำนวนมำกเพื่อ

ทดแทนพลังงำนจำกน้ ำมันเตำและถ่ำนหินซ่ึงมีรำคำสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี  
ดังน้ันกำรผลิตไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลป้อนเข้ำสู่โรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ใช้ชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง จึงยังมีควำมต้องกำรใช้ชิ้น

ไม้สับเชื้อเพลิงในปัจจุบันและอนำคตเป็นจ ำนวนมำก  
 นโยบายราคา 

EBM มีนโยบำยก ำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ และจัดหำ
วัตถุดิบที่มีรำคำที่ต้นทุนต่ ำ ท ำให้สำมำรถก ำหนดรำคำขำยที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบันมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มก ำไรส่วนต่ำงจำกต้นทุน ซ่ึงมีปัจจัยที่น ำมำพิจำรณำก ำหนดรำคำประกอบด้วย รำคำวัตถุดิบ ต้นทุนกำร
ผลิต ระยะทำง และค่ำขนส่ง จ ำนวนและปริมำณงำน ก ำลังกำรผลิต พร้อมทั้งพิจำรณำประวัติลูกค้ำแต่ละรำยที่เคยมีธุรกรรม
ร่วมกัน 

 การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
EBM ให้กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยพยำยำมเลือกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้เหมำะสมและดีที่สุดส ำหรับ

ลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม ลักษณะของช่องทำงกำรจ ำหน่ำยก ำหนดรูปแบบได้จ ำนวน 2 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังน้ี 

1. กำรรับงำนจำกกลุ่มโรงไฟฟ้ำและลูกค้ำทั่วไปในปัจจุบัน ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นจ ำนวนมำก โดยลูกค้ำได้เข้ำมำติดต่อเพื่อขอรับซ้ือจ ำนวน 4-5 รำย ซ่ึงมีควำมต้องกำรโรงไฟฟ้ำละ 200 ตันขึ้น
ไปต่อวัน  

2. กลุม่ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ ำ (Boiler) ซ่ึงมีอยู่เป็นจ ำนวนมำกในประเทศไทย 
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 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM)   

1. นโยบำยภำครัฐโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตมีนโยบำยสนับสนุนให้เอกชนจัดตั้งโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กเพื่อขำยไฟฟ้ำเข้ำสู่
ระบบ ลดภำระกำรลงทุนในโครงกำรจัดตั้งโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ ท ำให้ตลำดชิ้นไม้สับ เชื้อเพลิงชีวมวล มีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองและมีควำมต้องกำรมำกขึ้นทุกปี 

2. กระแสกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกเศษวัสดุเพื่อลดโลกร้อนก ำลังเป็นที่ต้องกำรของสังคม   มีภำพลักษณ์ธุรกิจที่ดี
และสวยงำม ท ำให้ตลำดรองรับอุตสำหกรรมชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลเปิดกว้ำงและขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 

3. รำคำพลังงำนจำกน้ ำมันและถ่ำนหินมีรำคำสูง และมีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวสูงข้ึนอย่ำงต่ อเน่ือง ท ำให้โรงงำน
อุตสำหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ ำได้ปรับกำรใช้เชื้อเพลิงแบบชีวมวลมำกขึ้น 

4. มีกำรสนับสนุนด้ำนวัตถุดิบจำกเศษเหลือใช้จำกโรงงำนอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ในชุมชนจ ำนวนมำก เพื่อ
น ำมำเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล 

5. ภำคอุตสำหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ ำ (Boiler) มีควำมต้องกำรวัตถุดิบไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี 

  

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

EBM ด ำเนินกำรผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวล สำมำรถใช้วัตถุดิบไม้ท่อน เศษไม้ ทุกประเภท ได้แก่ 

- ไม้ท่อน 

- เศษก่ิงไม้  ไม้ฟืน และรำกไม้ 

- หัวไม้ และปีกไม้ 

โดยขนำดไม้ที่จะเข้ำเครื่องบดสับ ต้องมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 12 น้ิว ควำมยำวไม่เกิน 150 เซนติเมตร สำมำรถ
ให้ค่ำควำมร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 1,727 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ในค่ำควำมชื้นที่ไม่เกิน 55%  ซ่ึงไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติที่เหมำะสม  

 

งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

-ไม่มี- 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

ปัจจัยความเส่ียงของบริษัท 

 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) (CEN) 
 ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของบริษัท 

CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในบริษัทย่อย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ  เพื่อเป็น
กระจายความเสี่ยง และจะไม่ถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับ CEN จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดยอาจจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเอ้ือประโยชน์กัน โดย  CEN จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยน้ันๆ  ซ่ึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของ  
CEN ทั้งน้ี บริษัทย่อยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน มีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มข้ึน 
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยท่ีกล่าวมาอาจส่งกระทบต่อผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ CEN เน่ืองจาก CEN จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ดังน้ันหากบริษัทย่อยใดมีผลขาดทุน 
ก็จะผลกระทบต่อก าไรและขาดทุนตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของ CEN  ปัจจุบัน CEN ลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 6 บริษัท และ
บริษัทย่อยของบริษัทคือ UWC เข้าลงทุนในบริษัทย่อยของ UWC อีกจ านวน 12 บริษัท ดังน้ันบริษัทจึงด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงคือ   

- จัดโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน สามารถระบุและจัดการ
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจต่อเน่ือง ให้มีความ เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 

- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

ปัจจัยความเส่ียงของบริษัทย่อย 

 บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) (UWC) 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
UWC ประกอบธุรกิจหลัก รับผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย  เสาโทรคมนาคม  เสาโครง

เหล็กทั่วไปโดยมีวัตถุดิบที่ส าคัญได้แก่ เหล็กและสังกะสีเป็นวัตถุดิบส าคัญ ซ่ึงการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและสังกะสีจะมี
การเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตเหล็กและสังกะสี รวมถึงผู้ใช้เหล็กและสังกะสีทั่วโลก ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ UWC 

อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวดังน้ี 
(1)  การก าหนดราคาขายและก าหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่างก าไรในระดับที่สามารถ

จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ได้   
(2)  มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ

เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซ้ือและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังให้มีความเหมาะสม  
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(3)  พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
(4)  มีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าท าให้สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา

จ าหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ  
(5)  มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน

ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นท าให้สามารถ
ก าหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้ 

ธุรกิจพลังงาน 
เช้ือเพลิงเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทย่อยของ UWC จึงเล็งเห็น

ความส าคัญในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการจัดหาและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทไม้สับ            
เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแกลบที่มีราคาสูง ทั้งน้ี UWC ได้จัดตั้งบริษัทย่อยท่ีประเทศกัมพูชา เพื่อจัดหาวัตถุดิบไม้สับส่งมา
เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทและยังมีแผนจะติดตั้งเครื่องสับไม้ ส าหรับผลิตไม้สับจากไม้ท่อนหรือรากไม้ พร้อมทั้ง
จัดหาพื้นที่เพื่อบริหารจัดการปลูกพืชพลังงานเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า 
 

 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีส าคัญ 

ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
UWC ซ้ือวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจากผู้จ าหน่ายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน

กรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามก าหนด และ UWC ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืนเข้ามาได้ตาม
แผนการผลิตสินค้าตามที่ได้รับค าสั่งจากลูกค้า 
 อย่างไรก็ตาม UWC ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมีการวางแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบล่วงหน้า 
และจากการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้เชื่อม่ันว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือ
ความเสียหายใดๆ ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบดังกล่าว นอกจากน้ี UWC มีทางเลือกในการซ้ือวัตถุดิบที่
ส าคัญดังกล่าวจากผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายอ่ืน 

ธุรกิจพลังงาน 
บริษัทย่อยของ UWCได้มีการวางแผนการจัดหาเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าแต่ละ

โครงการมีโกดังเก็บเชื้อเพลิง เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถส ารองเชื้อเพลิงในช่วงที่อาจมีอุปสรรคในการเก็บเก่ียวและขนส่ง เช่นฤดู
ฝน ให้ได้อย่างน้อย 15 - 30 วัน นอกจากน้ี ยังมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยตัวเอง เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท 

  

 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้า 

 UWC ประกอบธุรกิจรับผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย  เสาโทรคมนาคม  ลูกค้ารายใหญ่เป็น
ผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่น บริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้ารายดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม UWCได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง  สืบเน่ืองจากการที่ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ  การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไป
แล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย รวมทั้งมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากน้ี สินค้าของUWC ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตซ่ึง UWC มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ดังกล่าว 
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 ความเส่ียงด้านบุคลากร 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
UWC ประกอบธุรกิจรับผลิตและจ าหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย   เสาโทรคมนาคม   

งานโครงเหล็กทั่วไป และการให้บริการชุบสังกะสี ซ่ึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานในฝ่ายวิศวกรรมจ านวน  19 คน  จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงวิศวกร และผู้ช านาญการ หากบุคลากรดังกล่าวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรท่ีส าคัญและอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจได้ 

อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายให้ความส าคัญกับการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานต่อเน่ืองในระยะยาว โดยมี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอ่ืนๆ ท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากน้ี มีนโยบาย
พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าฝึกอบรม และส่งไปดูงานต่างๆ รวมท้ังมีนโยบายให้ความส าคัญกับระบบประเมินผลงานให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของพนักงาน ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและ
ผู้ช านาญการ 

ธุรกิจพลังงาน 
 เพื่อให้การด าเนินงานในด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การมีบุคลากรท่ีมีความช านาญและ
ประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งน้ี บริษัทย่อยของ UWC ได้มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่ และคัด
สรรบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาเสริมศักยภาพ  พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 
 

 ความเส่ียงจากการให้สินเชื่อลูกค้า 

ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
 UWC มีการให้เครดิตแก่ลูกค้า 30-120 วัน ดังน้ันจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหน้ี ซ่ึงหากเรียกเก็บหน้ีดังกล่าว
ไม่ได้หรือไม่ครบตามจ านวนทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน 
 อย่างไรก็ตาม UWC มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติการก าหนดวงเงินสินเชื่อส าหรับลูกค้า ที่ท าธุรกิจกันมานาน  ส าหรับ
ลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาท าการค้ากับ UWC ครั้งแรก จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจต้องซ้ือขายเป็นเงินสดก่อนในเบื้องต้น   
นอกจากน้ีก็มีการก าหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไม่ได้ โดยจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบัน
ของลูกหน้ีคงค้าง ทั้งน้ีประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหน้ี และคาดการณ์ศักยภาพและความ
เสี่ยงในการช าระหน้ีในอนาคต และส าหรับลูกหน้ีที่ค้างช าระเกิน 1 ปี ให้ตั้งส ารองไว้ร้อยละ 100 และด าเนินการติดตาม
คุณภาพลูกหน้ีอย่างสม่ าเสมอ 

ธุรกิจพลังงาน 
ในการท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกค้าภายนอก จะมีเครดิตให้กับ   ผู้ซ้ือไฟฟ้าประมาณ30 

วัน  โดยไม่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหน้ีจากผู้ซ้ือที่เป็นหน่วยงานรัฐ    
 

 ความเส่ียงด้านเงินทุนหมุนเวียน 

ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
 ในการประกอบธุรกิจของ UWC ต้องมีการส ารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการผลิตเสาโครงเหล็กและส่งมอบให้แก่
ลูกค้าตามสัญญา ดังน้ัน หากไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้หมุนเวียนในระดับที่ เหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้สภาพคล่องลดลง   
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 อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายวางแผนส ารองวัตถุดิบและส ารองสินค้าคงเหลือโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานท่ีจะต้องส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผ่านมา UWC ไม่ได้ประสบ
ปัญหาเก่ียวกับสภาพคล่อง  

ธุรกิจพลังงาน 
ในส่วนโรงไฟฟ้าจะต้องมีการส ารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ด้านการขายไฟฟ้า

ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีเครดิตในการรับรู้รายได้ประมาณ 30 วันซ่ึงมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยของ UWC ดังน้ันจ าเป็นจะต้องมีนโยบายการส ารองวัตถุดิบและส ารองเงิน
หมุนเวียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายรับรายจ่ายเพื่อป้องกันปัญหาเก่ียวกับสภาพคล่องน้ี 

 

 ความเส่ียงด้านแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 ในการประกอบธุรกิจของ UWC จ าเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ
ตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทย่อยจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม 

ธุรกิจพลังงาน 
 ธุรกิจพลังงาน  เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่มีความม่ันคงในการรับรู้รายได้ในระยะยาว ดังน้ันเพื่อให้บริษัท
ย่อยของ UWC  สามารถลงทุนได้เพื่อขยายธุรกิจ จึงได้เตรียมแผนการขออนุมัติวงเงินสินเช่ือและแผนธุรกิจ จากธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัทย่อยของ UWC 
 

 ความเส่ียงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ธุรกิจพลังงาน 
รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพลังงาน ซ่ึง เป็นไปตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ. 

2558 – 2579 (แผน PDP 2015)  รวมถึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซ่ึง แผน PDP 2015 ฉบับน้ีได้
ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจาก คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) แล้ว เม่ือเดือนพฤษภาคม 2558 

แต่ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับเดิมอาจจะยังไม่เอ้ือต่อนโยบายข้างต้น หรือ ต้องปรับเปลี่ยนข้อก าหนดในหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นข้อก าหนดเก่ียวกับการขออนุญาตซ้ือขายไฟฟ้าข้อก าหนดเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน, ข้อก าหนดเก่ียวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ข้อก าหนดเรื่องผังเมือง เป็นต้น ซ่ึงอาจจะส่งผลให้
การด าเนินการธุรกิจอาจจะสะดุดหรือล่าช้า  ทางบริษัทย่อยของ UWC จึงได้ท าการศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
เพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

 ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก  ที่อาจท าให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียง  ซ่ึงอาจท าให้เกิด
การร้องเรียนของประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้ 
  ในกรณีน้ี UWC ได้จัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  รวมท้ังจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม  ท้ังมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ าเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดเป็น
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ประจ าทุกปี  เพื่อน าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดไว้  ซ่ึงที่ผ่านมาผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) (RWI) 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

RWI เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  ลวดเช่ือมไฟฟ้า และลวดอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต  โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีการจัดซ้ือ
วัตถุดิบจากผู้จ าหน่าย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น 
ทั้งน้ี RWI ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการ เพื่อน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซ้ือและบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท  และช่วย
ให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น  และมีวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปเพียงพอต่อการผลิตและจ าหน่ายให้ลูกค้า 

 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

RWI ได้จัดซ้ือวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) จากต่างประเทศในรูปเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 90  ของ
ยอดซ้ือรวมทั้งหมด ท าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการด าเนินงานของ RWI  

ดังน้ัน  เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  RWI ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันทีเม่ือ
ยื่นเปิด L/C ซ่ึงสัญญาได้คลอบคลุมสัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ท าให้ปิดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงภายหลังจากวันที่ซ้ือวัตถุดิบ  อีกทั้งท าให้ทราบต้นทุนของการน าเข้า
วัตถุดิบที่แน่นอน 
 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุน 

RWI ได้น าเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแห่งหน่ึงที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงเป็นการลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นทั้ง
ในและต่างประเทศ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหน้ีที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ า ได้รับผลตอบแทน
ที่แน่นอน และได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากเงิน  อีกทั้งยังสามารถขายได้ก่อนครบก าหนด และมีโอกาสได้ก าไรจากการขาย 
 

 บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด  (ENS) 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ENS ด าเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า  จ าเป็นต้องซ้ือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ  ท าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการด าเนินงานโดยตรง  เน่ืองจาก
อะไหล่ต่างๆ รวมถึงการบ ารุงรักษา ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด 

 ดังน้ัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ENS จึงได้ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงในการน าเข้าอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ เพื่อ
ลดรายจ่ายในการด าเนินการผ่านตัวแทน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้  ความสามารถให้แก่บุคลากรในการติดต่อประสานงาน
และท างานร่วมกันในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกับผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการด าเนินธุรกิจของ ENS มาจาก
ภายในประเทศทั้งสิ้น ดังน้ันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลต่อรายได้ของ ENS 
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 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีส าคัญ 

ENS ด าเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า  ซ่ึงต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ  เป็นเชื้อเพลิง
ในการขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้าและ ลมร้อน ซ่ึงมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการด าเนินงานโดยตรง  เน่ืองจากเชื้อเพลิงที่ใช้
ทั้งหมดจะมาจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ดังน้ัน ENS ได้ติดตามข่าวสารและแนวโน้มในการปรับราคาก๊าซอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้หารือร่วมกันกับการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  เพื่อหาแนวทางเป็นไปได้ในการซ้ือขายก๊าซล่วงหน้า อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเหลว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในส่วนน้ีลง 

ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเป็นเช้ือเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ ENS จะสามารถใช้ก๊าซสังเคราะห์จากเชื้อเพลิงพลังงานที่มีราคาต่ ากว่าก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการด าเนินงานได้เป็นอย่างมาก  
 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้า 

ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตท่ีจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรท่ีมีสัญญาก าจัดขยะระยะยาวกับหน่วยงาน
ของรัฐในโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า ณ พื้นที่ อ่ืนๆทั่วประเทศ  ซ่ึงอยู่ในระหว่างการศึกษา
เบื้องต้น หากส าเร็จจะท าให้สามารถลดความเส่ียงจากการพึ่ งพาธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิต
กระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัท เดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จ ากัด (โสสุโก้กรุ๊ป) และ บริษัท ไทย -เยอรมัน เซรามิค     
อินดัสทรี่ส์ จ ากัด (มหาชน) แต่เพียง 2 ราย อีกทั้งยังได้มีการเจรจากับลูกค้าอีกหลายราย เพื่อที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก
ด้วย 

 

 ความเส่ียงด้านบุคลากร 
ENS ด าเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ

บุคลากรเฉพาะด้าน และต้องเป็นบุคลากรที่มีความช านาญและประสบการณ์ ดังน้ัน การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากร
ย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  

ดังน้ัน ENS จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้  พร้อมกันน้ันก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความ
สนใจและมีประสิทธิภาพเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านน้ีให้เพิ่มมากขึ้น  และยังจัดให้มีการอบรมท้ังภายในและภายนอก
บริษัทอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งให้พนักงานแต่ละโรงงานท างานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน รวมถึงให้ท างานภาคสนามจริงร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความช านาญและประสบการณ์  โดย ENS ได้มีการเสนอ
ผลตอบแทนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตลาดแรงงาน  และสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เบี้ยเลี้ยง  การประกันภัย  ซ่ึงคาดว่าจะลดความเสี่ยงในส่วนน้ีลงได้ 
 

 ความเส่ียงด้านเครื่องจักร 
ENS ด าเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จ าเป็นต้องซ้ือเครื่องจักรที่เก่ียวข้อง

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตเฉพาะ ซ่ึงแต่ละผู้ผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน จึงมีการเปิดกว้างไม่
ผูกขาดต่อการจัดซ้ือ  จัดจ้าง เครื่องจักรท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ผลิตได้ใน
หลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพ การให้บริการหลังการขาย ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ   เทคโนโลยี  และราคา คาดว่าจะท าให้
สามารถลดความเสี่ยงในส่วนน้ีลงได้   อีกท้ังได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกับ
บริษัทผู้ผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรลง 
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 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (WJC) 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

WJC ด าเนินธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยรับ
งานโลหะท้ังในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง , ท่อเหล็ก เป็นต้น ซ่ึงการเคลื่อนไหววัตถุดิบจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุน 

อย่างไรก็ตาม WJC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวดังน้ี 
(1)  การก าหนดราคาขายและก าหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่างก าไรในระดับที่สามารถ

จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ได้   
(2)  มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ

เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซ้ือและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังให้มีความเหมาะสม  

(3)  พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
(4)  มีนโยบายรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าท าให้สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา

จ าหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ  
(5)  มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงการท างาน

ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการบริการหลังการขายเพิ่มมากขึ้นท าให้สามารถ
ก าหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้ 
 

 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด (EBM) 
 ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีส าคัญ 

EBM ด าเนินธุรกิจด้านผู้ผลิต และจ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบ ท่อนไม้ เศษก่ิงไม้ 
จ านวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังน้ัน EBM จึงลงทุนในโรงไม้สับให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบ 
(ท่อนไม้ เศษก่ิงไม้) จ านวนมากทั้งในพื้นที่และรัศมีใกล้เคียงจากโรงงานแปรรูปไม้ โรงเลื่อยไม้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งผู้ถือ
หุ้นในโรงไม้สับเป็นผู้กว้างขวางในชุมชน เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ท าให้สามารถซ้ือวัตถุดิบจากท้องถิ่น ได้โดยไม่มีการ
รบกวนจากคู่แข่งขัน ท าให้ EBM เชื่อม่ันว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบ 
 

 ความเส่ียงด้านบุคลากร 
EBM ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก และเป็นผู้ที่มีความช านาญ และมีประสบการณ์

การท างานที่ยาวนาน  แต่ในสภาวะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ในขณะที่บุคลากรที่มีประสบการณ์และความช านาญงานมี
อยู่อย่างจ ากัด  ท าให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรใน     สายงานต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

ดังน้ัน EBM จึงให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  อีกทั้งการให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท างานที่สัมพันธ์กับผลงานและความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับ
ที่จูงใจและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลักประกันและความม่ันคงในการท างานของพนักงาน ซ่ึงจะช่วย
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง 
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 ความเส่ียงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ 
EBM ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รัฐก าหนดขึ้น EBM จึงให้ความส าคัญ

กับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงถือเป็นหน่ึงในผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่าง
สม่ าเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ด าเนินงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้พนักงาน
ด าเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเน่ือง 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ล าดับที่ 1 -5  คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
(1) 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน 

(3) 

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้จัดการฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน 

(2) 

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายก ากับดูแล 

กิจการและลงทุนสัมพันธ์ 

(5) 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ผู้จัดการฝ่าย 
พัฒนาและการลงทุน 

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายควบคุม 
ดูแลสินเชื่อ 

(4) 

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน 

 

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน 

ฝ่ายก ากับดูแล 
กิจการและลงทุนสัมพันธ์ 

 

ฝ่ายพัฒนาและ 
การลงทุน 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

1.  โครงสรา้งการถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก   ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  วันท่ี  29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง  ประกอบด้วย   

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 

นายชินชัย         ลีนะบรรจง 110,510,000 14.83 

นางสาวชินสิรี   ลีนะบรรจง 36,821,800 4.94 

นางสาวชินรี      ลีนะบรรจง 36,398,100 4.89 

นายวุฒิชัย         ลีนะบรรจง 30,956,000 4.15 

นายชนะชัย       ลีนะบรรจง 30,754,500 4.13 

นายวรวิทย์         ลีนะบรรจง 13,182,700 1.77 

นางสาวภานิชา  ลีนะบรรจง 1,976,743 0.27 

นางสาวชินรัตน์  ลีนะบรรจง 1,968,300 0.26 

นายธีรชัย           ลีนะบรรจง 1,412,000 0.19 

รวมทั้งสิ้น 263,980,143 35.43 
 

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน 

1.  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 7.36 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและช าระแล้วซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซ่ึงก าหนดไว้ว่าบริษัท  

ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 

2.  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ เป็นปัจจุบันได้จาก  Website ของบริษัท 
www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์  หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 

1. กลุ่มครอบครัว  ลีนะบรรจง 263,980,143 35.43 

2. นายจิรวุฒิ   คุวานันท์ 55,041,700 7.39 

3. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 36,151,300 4.85 

4. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 17,457,600 2.34 

5 นายสุรพล เทวอักษร 16,190,000 2.17 

6. นางสาวพัชรินทร์  ตวงสิทธิสมบัติ 9,650,000 1.30 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 9,118,000 1.22 

8. นายน  า  ชลสายพันธ์ 7,918,000 1.06 

9. นายประพัทธ์  พิมพ์ประโพธ 7,586,800 1.02 

10. นายชวน  ตั งจันสิริ 7,000,000 0.94 
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย   
 (1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :  กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง  ประกอบด้วย   

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 

นางสาวชินสีรี   ลีนะบรรจง 108,228,800 0.82 

นายชนะชัย       ลีนะบรรจง 63,428,342 0.48 

นางสาวภานิชา  ลีนะบรรจง 250,000 0.00 

รวมทั้งสิ้น 171,907,142 1.30 
 
 (2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน)  ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 5,164,003,750 39.23 

2. นายน  า   ชลสายพันธ์ 239,585,791 1.82 

3. นายชัยวัฒน์  วิชชาวุธ 188,000,000 1.43 

4. นายจิรวุฒิ    คุวานันท์ 183,068,000 1.39 

5. ครอบครัวลีนะบรรจง 171,907,142 1.30 

6. นายประกิจ  เลาหวิศิษฏ์ 130,000,000 0.99 

7. นายวราวุธ  ยันต์เจริญ 122,379,843 0.93 

8. นางกนกวัลย์   ยอดวานิช 100,000,000 0.76 

9. นางชลทร  คุนผลิน 91,000,000 0.69 

10. นายประพนธ์  ลิ มธรรมมหิศร 90,000,000 0.68 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 437,413,550 72.18 

2. นายศรีศักดิ์  ซ่ือภักดี 8,366,000 1.38 

3. นายบุญเลิศ  รัตตัญญู 4,259,400 0.70 

4. นายชาญศักดิ์  เฟื่องฟู 3,900,000 0.64 

5. นางวรรณา  อัคคนีวาณิชย์ 3,680,000 0.61 

6. นายน  า ชลสายพันธ์ 3,465,055 0.57 

7. นายประพัฒน์   ปิยะจตุรวัฒน์ 3,350,000 0.55 

8. นางสาวพัชรินทร์  ตวงสิทธิสมบัติ 2,985,000 0.49 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 2,903,906 0.48 

10. นายไพบูลย์  เพ็งมีศรี 2,363,000 0.39 
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 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของ
บริษัทและสาระส าคัญท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 

- ไม่มี - 
 

 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

 

 การออกหลักทรัพย์อื่น 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) 

ชื่อหลักทรัพย์ รายละเอียด 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื อหุ้น
สามัญ ครั งที่ 4  

(CEN-W4) 

- บริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 372,366,551 หน่วย 

- จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ  372,366,551 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 
- ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
- อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับตั งแต่วันที่ออกและเสนอขาย 

- วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

- เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 

- ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท  
- วันก าหนดการใช้สิทธิ คือวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  กันยายน  

และธันวาคม ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

- วันใช้สิทธิครั งแรก คือวันที่ 30 มีนาคม 2561 

- ครบก าหนดการใช้สิทธิครั งสุดท้าย เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 
ปี 2560 2559 2558 2557 2556 

เงินปันผลต่อหุ้น ** 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.0093 (0.13) (0.21) 0.21 0.15 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00 23.73 34.03 

หมายเหตุ ** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 ซึ่งก าหนดให้มีขึ นในวันท่ี 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทต้องส ารองเงินสดเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ 
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บริษัทย่อย 

  บริษัท  เอื้อวิทยา  จ ากัด  (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ 
หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท  

  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จ ากัด (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษี   เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลังหักภาษี   เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด   
 

2.  โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างการจัดการประกอบด้วย  
(1) คณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการบริหาร  

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซ่ึงมีความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่าง

กัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อย    

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั งคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวน 4 ชุด และมอบหมายอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทมี
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั งหมดนั นต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
 

 จ านวน (คน) สัดส่วน 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 1 4 40.00 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - - - 00.00 

กรรมการอิสระ 6 - 6 60.00 

รวม 9 1 10 100.00 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั งคณะซ่ึงเป็น
สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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(1)  คณะกรรมการบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจ านวน 10 คน 

ประกอบด้วย 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง ปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
จ านวนปี 

ด ารงต าแหน่ง 
1.    นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
2.    รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการอิสระ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
3.    นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการบริษัท 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
  กรรมการอิสระ 6 กุมภาพันธ์ 2552 8 ปี 
4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการ 1 มีนาคม 2553 7 ปี 
5. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ 24 ธันวาคม 2555 5 ปี 
6.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการ 27 มีนาคม 2556 4 ปี 
7. นางสาวอุศรา           ภัตตาตั ง กรรมการ 16 มิถุนายน 2557 3 ปี 
8. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค์ กรรมการอิสระ 13 สิงหาคม 2557 3 ปี 
9. ดร.วิศิษฐ์            องค์พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ 15  สิงหาคม 2558 2 ปี 
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ์ 2559 1 ปี 
 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท  ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร 

ปี 2559 
เพิ่ม (ลด) ระหว่าง 

ปี 2559 
ปี 2560 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่
สมรส 

 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่
สมรส 

 

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่
สมรส 

 

รวม คิด 
เป็น  
% 

1.    นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   29,000,000 ไม่มี 1,956,000 ไม่มี 30,956,000 ไมม่ี 30,956,000 4.15 

2.    รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

3.    นายจักรธาร โยธานันท์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

5. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

6.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง 1,412,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1,412,000 ไมม่ี 1,412,000 0.19 

7. นางสาวอุศรา           ภัตตาตั ง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

8. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

9. ดร.วิศิษฐ์            องค์พิพัฒนกุล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์           ภัทรธรรมมาศ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

11. นายคมวุฒิ พรนราดล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

12. นายมงคลศร พงษ์ล าเจียกงาม ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

13. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไมม่ี - 

หมายเหต ุ:      - นับคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น  
                    - ล าดับที่ 7, 11-13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2560 

 กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามและท าการแทนบริษัท คือ  นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมณฑล  
เชตุวัลลภกุล  หรือ นางสาวอุศรา  ภัตตาตั ง หรือ นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  และประทับตราส าคัญของบริษัท 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  ข้อ 16  ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั งหมดนั น 
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท 

   วิธีการแต่งต้ัง 
  -    ผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4  คณะกรรมการ  ข้อ 17   ก าหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี  

1. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั งในล าดับถัด ลงมามีคะแนนเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี ขาด 

 

  -    ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
      ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21  ก าหนดว่า ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ

อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
 

   วิธีการถอดถอน 
  -  การออกตามวาระ 

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั งให้
กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น หากกรรมการมิได้  ตก
ลงกันเองเป็นวิธีอ่ืน ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั นเป็น      
ผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้        

 -   การออกนอกวาระ 

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19  ก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ข้อ 18 
ดังนี  
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1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

5. ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากต าแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมนั น       
 

อ านาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. ก ากับดูแลกิจการ  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย  กลยุทธ์ที่ส าคัญ  แผนงานและอนุมัติงบประมาณ

ประจ าปี 
2. พจิารณา  ก าหนด  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาแต่งตั ง  ถอดถอน  และมอบอ านาจหน้าท่ีให้แก่คณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ 

4. พิจารณาแต่งตั ง และเปลี่ยนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย 

5. ก ากับดูแล  และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ 

8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน   
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

9. ก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื อ การเช่า และการเช่าซื อทรัพย์สินให้คณะกรรมการ
บริหาร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

12.  พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค  าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม   
และ/หรือ บริษัทอ่ืนในส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 

13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน  บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้
ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั น ในส่วนที่เกินอ านาจของคณะกรรมการบริหาร 

14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท าของ ในส่วนที่เกินอ านาจ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
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16. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์
อ่ืนใดท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อ่ืนท่ีมีความ
น่าเชื่อถือ ที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร 

17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย 

18. พิจารณาและอนุมัติก่อตั งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม 

19. ก าหนดวัน เวลา  สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั งก าหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรก าไร เงินส ารองตามกฎหมาย  เงินส ารองทั่วไป  และ /หรือ
เงินปันผล  ตลอดจนท าความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น 

20. พิจารณาแต่งตั งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง 
21. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่เกินอ านาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 
 

(2)  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหาร

บริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตั งจากคณะกรรมการบริษัท โดยท าหน้าที่ในการด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
อ านาจหน้าที่ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท   

ในปี 2560  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 2/2560  เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั ง
คณะกรรมการบริหารรวมจ านวน 4 คน ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี   

 

รายชื่อกรรมการบริหาร ต าแหน่ง 
1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร 

3.  นางสาวอุศรา  ภัตตาตั ง กรรมการบริหาร 

4.  นายพรเทพ พิพัฒน์ทั งสกุล กรรมการบริหาร 

(ลาออกเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 
 

 อ านาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ค าสั่ง  

และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์  การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม ก าหนด
แผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  
การประชาสัมพันธ์  และควบคุมก ากับดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตั งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ  ทั งนี  ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
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5. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื อทรัพย์สินถาวร 
เครื่องใช้ส านักงาน  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การตัดจ าหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื อทรัพย์สิน 
เกินกว่างบประมาณ  ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

6. ให้ค าแนะน าการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน  โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั งถัดไป 

7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค  าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
และ/หรือ บริษัทอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเชื่อ  หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการท า
ธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอ่ืน ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท าของท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบัติการอ่ืนๆ 

12. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  

13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร        
ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ  หรือการมอบ
อ านาจนั นๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร 

14. ให้มีอ านาจด าเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน โดยให้มี
อ านาจก าหนดชื่อผู้มีอ านาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร  รวมไปถึงก าหนดเงื่อนไขในการสั่ง จ่าย
บัญชีของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่ 

15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน 

16. ก าหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือหน่วยลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี และ/หรือ หน่วยลงทุนในตรา
สารหนี  ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง ท ารายการซื อหรือขายแทนบริษัท 

17. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อน าเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

18. ด าเนินการอ่ืนใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ  ไป 

 ทั งนี   อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง  หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด
ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ /หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงการอนุมัติรายการใน
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ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง  กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ให้ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance)  

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  ดังนี   
 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง  

1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

2.  รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านวิศวกรรม 

3.  นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านการเงิน 

    นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  นับตั งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 - วันที่ 26 เมษายน 2563  
โดย ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  และ นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท 

 ทั งนี   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

 อ านาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control)  และการตรวจสอบภายใน ( internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  รวมทั งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ง  โยกย้าย  ความดี
ความชอบ   และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั ง  บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั ง 
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6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินกรณีท่ีมีนัยส าคัญ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั งนี  เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินกรณีที่มีนัยส าคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

9. ก าหนดบทบาทเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  โดยด าเนินการ
ให้ฝ่ายบริหารจัดท ากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน และก ากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเก่ียวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือ
ในประเด็นอ่ืนๆ ด้วย 

10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิ นและการ
ควบคุมภายใน 

11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 

12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

13. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี  
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง  
รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

14. ให้มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณี
จ าเป็น 

15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงครั ง 
16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน 
พร้อมทั งปัญหาและอุปสรรคท่ีเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเน่ือง และสม่ าเสมอในเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 

(4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  พิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ,  กรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

ในปี 2560  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ไ ด้มีมติแต่งตั ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั งหมด จ านวน 3 คน ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี  
 

รายชื่อกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต าแหน่ง  

1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

2.  นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

3.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 

 อ านาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม
และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจ านวนเงินและสัดส่วนการจ่าย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม  

5.  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการก าหนดหรือข้อแนะน าที่เก่ียวข้อง 

6. พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ  และให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเ มินผลและค่าตอบแทนแก่ ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

7. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และน าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   
 

(5)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



รายงานประจำาปี 2560 48

ในปี 2560  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560  ได้มีม ติแต่งตั ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั งหมด จ านวน 3 คน ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี   

 

รายชื่อกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

2.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

3.  นายชาตรี ศรีอุทารวงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 
 

 อ านาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเน่ือง  

เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  รวมทั งสื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท 

3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับธุรกิจหลักของ
บริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั งหลายที่อาจเกิดขึ น 

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั งบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร    

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของ
บริษัท   

ในปี 2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ได้มีมติแต่งตั ง      
นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 

 อ านาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท 

2. มีอ านาจออกค าสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 

3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ์   แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร  

และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

5. รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ 

6. ก าหนดโครงสร้างองค์กร  อ านาจการบริหารองค์กร  รวมถึงการแต่งตั ง  การว่าจ้าง  การโยกย้าย  การถอด
ถอน การก าหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิก
จ้าง พนักงานในต าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัท  ซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และไม่
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร  
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7.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซื อ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เช่า และเช่าซื อทรัพย์สิน เครื่องใช้ส านักงาน            
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้ให้อ านาจไว้ 

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท าของท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ท าลาย  ตัดบัญชี  ซ่ึงทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา  อบรม  ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัท
ภายในประเทศ 

11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทท่ี
ต่างประเทศ  

12. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  ตามความจ าเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท 

13. รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทท่ีเก่ียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล 
ทั งบริษัทและบริษัทในเครือ 

14. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 

15. รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัท 

16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค  าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
และ/หรือ บริษัทอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจปกติของ
บริษัท  ในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี ย 
 

 ผู้มีอ านาจควบคุม 

- ไม่มี - 
 

 สรุปจ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ก าหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัด
หมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี  
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การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ปี 2560 

รวมจ านวนครั้งท้ังสิ้น 

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 1 

คณะกรรมการบริษัท 5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 

คณะกรรมการบริหาร 9 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 

 

 

 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าประชุม / การประชุมทั งหมด (ครั ง) 
สา

มัญ
 

ผู้ถ
ือห

ุ้น 

กร
รม

กา
ร

บร
ิษัท

 

กร
รม

กา
ร

ตร
วจ

สอ
บ 

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร 

กร
รม

กา
ร

พิจ
าร

ณา
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร
คว

าม
เสี่ย

ง 

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง    1/1 5/5 - 9/9 - - 

2.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  1/1 5/5 5/5 - 1/1 - 

3.  รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์    1/1 5/5 5/5 - - - 

4.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  1/1 5/5 5/5 - 1/1 *2/3 

5.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ  1/1 *4/5 - - - 3/3 

6.  นายจักรธาร โยธานันท์     1/1 5/5 - - 1/1 - 

7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์  1/1 5/5 - - - 3/3 

8. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั งสกุล 1/
 1/1 2/2 - 3/3 - - 

9.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล  1/1 4/5 - 2/2 - - 

10.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  1/1 4/5 - 9/9 - - 

11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั ง  1/1 5/5 - 9/9 - - 

12.  นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ 2/ 
- - - *1/2 - - 

13.  นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา 3/
 - - - 2/2 - - 

14.  นายสุทิน เผด็จภัย 4/
 - - - 2/2 - - 

15.  นายลาดหญ้า อูริยา 5/ 
- - - 1/1 - - 

หมายเหตุ 
1/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร  เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 

2/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

3/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

4/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

5/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 

* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจ าเป็น 
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 ผู้บริหาร 
ผู้บริหาร  หมายถึง  พนักงานของบริษัทผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในทางการบริหาร

ของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของบริษัท)  ผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่า
กับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ นไป หรือเทียบเท่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ดังนี  
 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง รักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

2.  นางสาวอุศรา ภัตตาตั ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3.  นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.  นายมงคลศร พงษ์ล าเจียกงาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ 

5.  นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 

และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

 เลขานุการบริษัท 
 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้องต่างๆ อีกทั งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
โปร่งใส และสนับสนุนให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั งนี  ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2557  มีมติแต่งตั ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร  เป็น
เลขานุการบริษัท  ซ่ึงได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2004  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ต้องมีความรู้ขั นพื นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวกับกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ 

3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในปี  2560 

 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จ ากัด  (มหาชน) 
    ก) ค่าตอบแทนกรรมการ                
   บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั งที่ 1/2560  
เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560  เป็นวงเงินรวม 3,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่า
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เดิมเม่ือเทียบกับปี 2559 โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั ง โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการ
บริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี  

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี ยประชุม      
(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 30,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 20,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการบริหาร      

ท่ีได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม   
ครั งละ 5,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการบริหาร  ครั งละ 10,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั งละ 
2,000.-บาท  แทน 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั งละ 15,000.-บาท  
(5)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั งละ 15,000. -บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัท    
ท่านใดท่ีได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

(6)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง  ครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใด  
ที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม  
ครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

(7)  คณะกรรมการสรรหา  (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการสรรหา  ครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม  ครั งละ 
5,000.-บาท  แทน 
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2.  ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจาก
บริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

 ทั งนี ในปี 2560  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
1,177,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี  
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1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

100,000.- 45,000.- - - - 145,000.- 

2.  ดร.วิศิษฐ์     องค์พิพัฒนกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการพิจารณา 

   ค่าตอบแทน 

75,000.- - 125,000.- 25,000.- - 225,000.- 

3.  รศ.ดร.ภูษิต   เลิศวัฒนารักษ์ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

75,000.- - 75,000.- - - 150,000.- 

4.  นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

75,000.- - 75,000.- 15,000.- 30,000.- 195,000.- 

5.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์   ภัทรธรรมมาศ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

60,000.- - - - 75,000.- 135,000.- 

6. นายจักรธาร    โยธานันท์ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

75,000.- - - 15,000.- - 90,000.- 
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7. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

75,000.- - - - 45,000.- 120,000.- 

8.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 

20,000.- - - - - 20,000.- 

9.  นายธีรชัย     ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

20,000.- 18,000.- - - - 38,000.- 

10.  นางสาวอุศรา    ภัตตาตั ง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

25,000.- 18,000.- - - - 43,000.- 

11.  นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั งสกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 

10,000.- 6,000.- - - - 16,000.- 

รวมท้ังสิ้น 610,000.- 87,000.- 275,000.- 55,000.- 150,000.- 1,177,000.- 
 

                ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี  
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
รูปเงินเดือน  เงินพิเศษ ค่าเบี ยเลี ยง  
ค่าเบี ยประชุม เงินประกันสังคม  
เงินกองทุนส ารองเลี ยงชีพ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน 

5 13.38 7 14.03 
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 บริษัทย่อย 

1. บริษัท  เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท เอื อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ครั งท่ี 1/2560  เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท   
ครั งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 
2560  เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2559 โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั ง โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ 
รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี  

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี ยประชุม      
(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 30,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 20,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการบริหาร      

ที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม    
ครั งละ 5,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการบริหาร  ครั งละ 10,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั งละ 
2,000.-บาท  แทน 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั งละ 15,000.-บาท  
(5)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการ
บริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

2.  ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจาก
บริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

 ทั งนี ในปี 2560  บริษัท เอื อวิทยา จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็น
จ านวนเงินทั งสิ น  1,678,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  



รายงานประจำาปี 2560 56

รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน  (บาท) 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิหา

ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

ร
หา

แล
ะพ

ิจา
รณ

า
ค่า

ตอ
บแ

ทน
 

รว
ม 

1.  พ.ต.อ.โกวิท     ภิรมย์วงศ์ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

180,000.- - - 50,000.- 230,000.- 

2.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

30,000.- 45,000.- - - 75,000.- 

3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์     พินิจารมณ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

90,000.- - 325,000.- - 415,000.- 

4. นายเพียรชัย   ถาวรรัตน์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

60,000.- - 150,000.- 30,000.- 240,000.- 

5. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

90,000.- - 195,000.- - 285,000.- 

6. นายพีรทัศน์   ธนรัชต์วัฒนา 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 
- กรรมการบริหาร 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

7.  นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ 
   กิจการองค์กร 
- กรรมการบริหาร 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

8. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและ 
   บรหิารองค์กร 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

30,000.- 18,000.- - 10,000.- 58,000.- 
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9. นายสุรพัฒน์   ชมรัตน์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

75,000.- 80,000.- - - 155,000.- 

10. นายสุธิตศักดิ์  ธนโชติปรมัตถ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งตั งเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2560) 

30,000.- 30,000.- - - 60,000.- 

11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั ง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

30,000.- 16,000.- - - 46,000.- 

12. นายลาดหญ้า  อูริยา 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) 
- รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและ 
   จัดการเชื อเพลิง 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2560) 

10,000.- - - - 10,000.- 

13. นางพิมสิริ  ปิ่นรอด 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) 

- 8,000.- - - 8,000.- 

รวมท้ังสิ้น 685,000.- 233,000.- 670,000.- 90,000.- 1,678,000.- 
 

  ข)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในระดับ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี  
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
เงิ น เดื อน  ค่ า วิชา ชีพ   เ งิ นประกันสั งคม  
เงินกองทุนส ารอง เลี ยงชีพ และค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน 

9 17.65 8 17.18 
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 2.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 บริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์  จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวันท่ี 27 
เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2559  โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั ง โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ 
รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี  

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี ยประชุม      
(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 30,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 20,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดท่ีได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการบริหาร      

ท่ีได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม    
ครั งละ 5,000.-บาทแทน 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการบริหาร  ครั งละ 10,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั งละ 
2,000.-บาท  แทน 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั งละ 15,000.-บาท  
(5)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 เบี ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั งละ 25,000.-บาท 

 ค่าเบี ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั งละ 15,000. -บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัท    
ท่านใดท่ีได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 

2.  ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจาก
บริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

 ทั งนี ในปี 2560  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ       
เป็นจริง เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 858,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  
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รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

 ค่าตอบแทน  (บาท) 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิหา

ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

พิจ
าร

ณา
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

80,000.- 55,000.- - 5,000.- 140,000.- 

2.  นายวรวิทย์    ศิริวัฒน์วิมล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพิจารณา 
  ค่าตอบแทน 

45,000.- 
 

- 125,000.- - 170,000.- 

3.  นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

60,000.- - 90,000.- 15,000.- 165,000.- 

4.  รศ.ดร.พิสณฑ์    อุดมวรรัตน์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

60,000.- - 75,000.- 15,000.- 150,000.- 

5. นายมณฑล     เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 

20,000.- - - - 20,000.- 

6. นายพิพิธ   เชาว์วิศิษฐ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและ 

  การตลาด 
- กรรมการบริหาร 

15,000.- 18,000.- - - 33,000.- 

 

7. นายสุทิน  เผด็จภัย 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการ 

20,000.- 22,000.- - - 42,000.- 

8.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 

20,000.- - - - 20,000.- 

9.  นางพิมสิริ   ปิ่นรอด 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) 

20,000.- 20,000.- - - 40,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

 ค่าตอบแทน  (บาท) 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิหา

ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

พิจ
าร

ณา
 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

10. นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั งสกุล 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งตั งเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 

- 4,000.- - - 4,000.- 

11. นายสุรพัฒน์  ชมรัตน์ 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งตั งเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 
(ลาออกเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2560) 

- 60,000.- - - 60,000.- 

12. นางอุศรา  ภัตตาตั ง 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งตั งเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 

- 14,000.- - - 14,000.- 

รวมท้ังสิ้น  340,000.- 193,000.- 290,000.- 35,000.- 858,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารในระดับ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี  
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
เ งิ น เ ดื อน  เ งิ นพิ เ ศษ  ค่ า เ ช่ าบ้ าน   เ งิ น
ประกันสังคม  เงินกองทุนส ารองเลี ยงชีพและ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   

6 8.89 5 7.41 

 

 3.  บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 
1/2560  เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 24 เมษายน  2560 
โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั ง ดังนี  

(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 30,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น

ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 20,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 15,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาท  แทน 
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 ทั งนี ในปี 2560  บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 
130,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  

 

รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 
1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 

80,000.- 

2.  นายมณฑล     เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

20,000.- 

3.  นายธีรชัย    ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 

20,000.- 

4.  นายอภิชาติ     วีระพาณิชย์ 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560) 

10,000.- 

รวมท้ังสิ้น 130,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี  
 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
เงินเดือน  เงินพิ เศษ    เงินประกันสังคม 
เงินกองทุนส ารอง เลี ยงชีพ และค่าใช้ จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน 

3 4.74 3 2.80 

 

 4.  บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท ดับเบิ ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวันที่ 24 
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั ง ดังนี  

(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 10,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น

ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 5,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 3,000.-บาท  แทน 
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 ทั งนี ในปี 2560  บริษัท ดับเบิ ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  เป็น
จ านวนเงินทั งสิ น  56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 
1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 

20,000.- 

2. นายวิวัฒชัย      จีนานุพันธ์ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้จัดการ 

12,000.- 

3.  นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

12,000.- 

4. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 

12,000.- 

รวมท้ังสิ้น 56,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี  
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
จ านวน 

คน 

จ านวนเงิน 

(ล้านบาท) 
เงินเดือน  เงินประกันสังคม  และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน 

1 2.27 1 2.27 

 

5.  บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท   ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 
ครั งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวันที่ 24 เมษายน 
2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั ง ดังนี  

(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 10,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น

ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 5,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 3,000.-บาท  แทน 
 

 ทั งนี ในปี 2560  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจ านวน
เงินทั งสิ น  44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  
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รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 
1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้จัดการ 

20,000.- 

2.  นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 

12,000.- 

3.  นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
- กรรมการบริษัท 

12,000.- 

รวมท้ังสิ้น 44,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

          - ไม่มี - 
 

 6.  บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 
ครั งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 
2560  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั ง ดังนี  

(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 10,000.-บาท ทั งนี ส าหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น

ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี ยประชุมครั งละ 5,000.-บาท ทั งนี ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 

หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั งละ 3,000.-บาท  แทน 
 

 ทั งนี ในปี 2560  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจ านวน
เงินทั งสิ น  59,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  

 

รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 
1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 

20,000.- 

2.  นายธีรชัย       ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

12,000.- 

3.  นายลาดหญ้า  อูริยา 
- กรรมการบริษัท 

- กรรมการผู้จัดการ 

(ลาออกเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2560) 

3,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 
4.  นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

12,000.- 

5.  นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร 

- กรรมการบริษัท 

12,000.- 

รวมท้ังสิ้น 59,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

          - ไม่มี – 

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจาก
บริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

(1)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัท 

- ไม่มี - 
  (2)  ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มี
จ านวนทั งสิ น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส ารองเลี ยงชีพ 

บริษัทได้ตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุก
เดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง  โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย  หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสม
เงินเข้ากองทุน  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิก ผู้นั นในเดือนนั นๆเม่ือสมาชิกสิ นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน 
 

 บุคลากร 

- จ านวนพนักงานท้ังหมด 

 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2560  บริษัทและบริษัทย่อย  มีพนักงานทั งสิ น 1,002 คน  แยกเป็นดังนี  
 

 

 

 
 
 

- การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

- ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด CEN UWC RWI ENS WJC PLE EBM รวม 

ฝ่ายส านักงาน 18 154 50 6 15 - - 243 

ฝ่ายผลิต - 454 113 13 179 - - 759 

รวม 18 608 163 19 194 - - 1,002 
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- ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  

 ในปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  เป็นจ านวนเงินรวม 347.94 ล้านบาท 
 

- เงินเดือนและค่าแรง 
 ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจ่ายให้พนักงานเน่ืองจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซ่ึงจะพิจารณาจาก
ต าแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร 
 

- โบนัส 

 เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั น โดยไม่มีการก าหนดเป็นอัตราตายตัว 
 

- เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทได้จัดตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทั ง
เป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี ยงชีพ จะได้รับเงิน
สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เม่ือสมาชิกสิ น
สภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน 
 

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ โดยอยู่บนพื นฐานของ
การสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการส ารวจความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ท่ีอยู่ในตัวพนักงานมาเป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั งนี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน 
ทบทวนความรู้อย่างสม่ าเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ท างานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่ อให้
ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) 

โดยมีผู้ช านาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นไปในทางการฝึก
ปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนั นโดยตรง ซ่ึงเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่ า และ
เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติงานหรือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ทันที  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ ทั งนี บริษัทและบริษัท
ย่อยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเก่ียวกับนโยบายอย่างต่อเน่ืองตามแผนการอบรมก าหนดให้ครอบคลุมกับจ านวนบุคลากร
ทั งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด 
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รายการระหว่างกัน 
 
1.  การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  มีดังนี ้    

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด 
(มหาชน) 
(UWC) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 39.23  

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 

0.72 
 

0.19 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ใน
บริษัทย่อย 

บริษัท ระยองไวร์ 
อินดัสตรีส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
(RWI) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 74.18 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 

0.72 
 

0.19 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ใน
บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด 
(ENS) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 100.00 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 

0.36 
 

0.10 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ใน
บริษัทย่อย 

- ค่าเช่าส านักงาน 
- รายได้ค้างรับ 

0.21 
0.02 

บริ ษัทให้บริ ษัทย่อยเ ช่า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้ เ ป็ นพื้ นที่ ส า นั ก ง าน 
สาเหตุ ที่บริ ษัทย่อยต้อง
เ ช่ า ช่ ว ง ต่ อจ าก บริ ษั ท
เพราะในการเช่าพื้นที่ ผู้ให้
เช่ามีข้อก าหนดในการเช่า
ให้ผู้เช่าต้องท าสัญญาใน
การเช่าทั้งชั้น ซ่ึงมีขนาด
พื้ น ที่ ม า ก เ กิ น ค ว า ม
ต้องการ 

บริษัท เอเวอร์กรีน  
ไบโอแมส จ ากัด 

(EBM) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 99.00 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ให้กู้ยืมระยะสั้น 
( มี ก าหนดช าร ะคื น
ภายใน 1 ปี)  

8.00 
 
 

เพื่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
หมุนเวียนและน าไปลงทุน
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

ซ้ือทรัพย์สินเพื่อรองรับ
งานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

0.44 
0.03 

ให้ กู้ ยื มร ะ ย ะสั้ น โ ด ย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการ เ งิ น  3 
แห่ ง  ลบ อั ต ร า ร้ อย ล ะ 
1.75 ต่อปี 

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี 
เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด 

(WJC) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 94.25  

และมีกรรมการร่วมกัน  

- ให้กู้ยืมระยะสั้น 
( มี ก าหนดช าร ะคื น
ภายใน 3 เดือน)  

75.94 เพื่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
หมุนเวียนและน าไปลงทุน
ซ้ือทรัพย์สินเพื่อรองรับ
งานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

3.37 
9.58 

ให้ กู้ ยื มร ะ ย ะสั้ น โ ด ย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการ เ งิ น  3 
แห่ ง  ลบ อั ต ร า ร้ อย ล ะ 
1.75 ต่อปี 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 

0.36 
 

1.56 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ใน
บริษัทย่อย 

บริษัท พาราไดซ์  
กรีนเอนเนอยี่ จ ากัด 

(PGE) 

เป็นบริษัทย่อยของ 
UWC ถือหุ้นร้อยละ 

60.00 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 

0.36 
 

0.77 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ใน
บริษัทย่อย 
 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน 
ไบโอแมส จ ากัด 

(UKB) 

เป็นบริษัทย่อยของ 
UWC ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 

0.24 
 

0.06 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ใน
บริษัทย่อย 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด 
(มหาชน)   
(EMC) 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

99.16 ธุรกิจปกติและซ้ือขายใน
ราคาตลาด 

 
2.  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมาท้ังหมดเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี
นโยบายในการท ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ท้ังด้านนโยบายการก าหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาด
หรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นส าคัญ  ซ่ึงรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว 
 

3.  มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่

วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง  ทั้งน้ีฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ  หากมิได้มีขนาดของรายการซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นล าดับ
แรก  และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นน้ัน อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้  การอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนน้ี  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้ มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียง
ลงคะแนน  แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดท่ีเกินอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะอนุมัติได้  
คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น     

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับรายการที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน  ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน 

 

4.  แนวโน้มในการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

การท ารายการระหว่างกันยังคงด าเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ  ส าหรับ
รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้ก าหนดข้ึน และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและหรือ
บริษัทย่อย  และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยง
กัน  และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย  
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาท

และความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อ านาจการด าเนินการในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน การบริหาร การก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลส าเร็จ
ของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังน้ี 

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท 
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระส าคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการด าเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้  
4. การด าเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
6. มีการก ากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2561  เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากับการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและก ากับดูแลท่ีดี  สร้าง
มูลค่าเพิ่ม  สร้างความม่ันใจ  ให้กับหน่วยงานของรัฐ  และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission)  ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : 
ERM) หรือที่เรียกว่า “COSO ERM Framework” ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  ครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายบริหารงานการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท สรุปสาระส าคัญดังน้ี 

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบในการด าเนินงาน  บริษัทได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการท างานที่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากน้ียังได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน 
และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน 

2. ด้านการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ  เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร  อัตราแลกเปลี่ยน  
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอ่ืน เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพด าเนินการอยู่ได้ และได้มี
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การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อสรุปสถานการณ์
สภาพแวดล้อมและการด าเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการด าเนินงาน  ต่อการขาย  ต่อต้นทุนและ
การท าก าไรของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานน้ันๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน   และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
กิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้  และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และอ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามล าดับ ขั้นไว้อย่าง
ชัดเจน  รวมถึงก าหนดอ านาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้มีความโปร่งใส  ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  และไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งน้ีในการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เก่ียวโยงกัน กรรมการ 
และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมน้ันต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดส าหรับบริษัท   ท้ังน้ีมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายก ากับดูแล
กิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทท าหน้าท่ีในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดได้อย่างเหมาะสม 

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยน าระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมีระบบการ
สื่อสารภายใน  ภายนอกองค์กร  ที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มี
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้  และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง  เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความ
คล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กรโดย
ขอ้มูลที่ส าคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรง
สู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย  

5. ด้านระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานท่ีดี เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุม
ภายในน้ันมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้
พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลตรงตาม
เป้าหมาย  สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท าหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ  ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีส าคัญและรายงานประเด็นท่ีต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจ าเป็นส าหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย 
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คณะกรรมการบริษัท  ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ  ด้านการควบคุมภายในองค์กร  
ด้านการประเมินความเสี่ยง  ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และด้านระบบการ
ติดตาม  คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือ
ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว  ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ  พรนราดล   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระส าคัญอย่างเพียงพอ  เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการท างาน มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้ มี
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ทั้งน้ี หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะ
ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้า
งานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการท่ีก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท (โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี  

1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2. นายยรรยง            วัฒนวงศ์พิทักษ์    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายชาตรี   ศรีอุทารวงค์   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

ทั้งน้ี ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อท าหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่ส าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับในบริษัท 

 

 อน่ึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส าคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซ่ึงอาจมีโอกาสท่ี    
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบั งเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมี
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 
 

(ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ) 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 73

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี  

1. ดร.วิศิษฐ์    องค์พิพัฒน์กุล   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
2. นายจักรธาร    โยธานันท์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายยรรยง      วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 

ทั้งน้ี ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมี
หน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อท าหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ  ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 

 

 อน่ึง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ  ค านึงถึงขนาดของธุรกิจ 
ความเหมาะสมของจ านวนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วย  
 

ในนามคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 
 

(ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
  
 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายวุฒิชยั    ลีนะบรรจง 
ต าแหน่ง : 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 

 

 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 

53  ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ   
คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 78/2009  

 Financial Statements for Directors (FSD)   

รุ่น 4/2009  

30,956,000 หุ้น 

คิดเป็น 4.15% 

เป็นลูกพี่ลูกน้อง 
กับนายธีรชัย 

ลีนะบรรจง 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีนซึ่งเปน็บริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง  
ปี 2551-ปัจจุบัน 

 

ปี 2557-ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ 

ปี 2551-ปัจจุบัน 

 

รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. เอื้อวิทยา 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  จ านวน 12 แห่ง 
ปี 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 

ปี 2553-ปัจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

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  โกเมน ไบโอแมส 

ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์ 
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี  อ าพัน ไบโอแมส 

ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2. ดร.วศิิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 

53  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian   
Institute of Technology (AIT) 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท  ศิลปศาสตร-์กฎหมายธุรกิจ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 26/2004  

 Directors Certification Program  (DCP)  

รุ่น 185/2014  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน จ านวน 1 แห่ง  
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

บล. ทรีนีตี้ จ ากัด 

3. รศ. ดร. ภูษติ  เลิศวัฒนารกัษ ์
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 
วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 

48  ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering, 
New Jersey Institute of Technology, 

USA 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 79/2009  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน     -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

ปี 2555-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปี 2546-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ปี 2542-2546 วิศวกรโครงการ Thornton-Tomasetti,  

Inc. 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
  
 

ชื่อ สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. นายวุฒิชยั    ลีนะบรรจง 
ต าแหน่ง : 
 ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ  
คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
IOD) : 


รุ่น 78/2009


รุ่น 4/2009

30 956,000 หุ้น
คิดเป็น 4.15

เป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับนายธีรชัย
ลีนะบรรจง

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีนซึ่งเปน็บริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง 
ปี 2551 ปัจจุบัน

ปี 2557 ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

ปี 2551 ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. เอื้อวิทยา

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  จ านวน 12 แห่ง
ปี 2551 ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553 ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

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 โกเมน ไบโอแมส
ปี 2558 ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์
ปี 2559 ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี อ าพัน ไบโอแมส
ปี 2559 ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส
ปี 2560 ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ปี 2560 ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  
ปี 2560 ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทกัษ ์
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 

52  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 90/2011  

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน จ านวน 1 แห่ง  
ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-การเงิน บมจ. เอสซีแอสเสท  

คอร์ปอเรชั่น 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

ปี 2547-2549 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. กระดาษศรีสยาม 

ปี 2542-2547 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า บจก. ซินนี่ดอทคอม 

5. ผศ. ดร.สุลกัมษณ์ ภัทรธรรมมาศ 
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 

52  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (การเงิน)  

University Of San Francisco, San 

Francisco,  USA. 

 ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

   รุ่น 138/2017 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน จ านวน 1 แห่ง  
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เลาบราเดอร์ส 

อินเตอร์เนชั่นแนล  
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6. นายจักรธาร  โยธานันท ์
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 

47  ปริญญาโท คณะนิตศิาสตร ์สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ์สาขาบริหาร 

รัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

   รุ่น 79/2009 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน     -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 

ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ภูผาอินเตอร์ 
   

   

7. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค ์

ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 

45  ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 112/2014 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน     -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. รักษ์ไทย 

อินเตอร์เทรด 

ปี 2560-ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้าน
การเงินและการลงทุน 

บจก. ไอเดิ้ล เทรนนิ่ง 

ปี 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ บจก. เท็ค เอ็น ซี  
ปี 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาด บจก.เวิลด์เอเชีย โซลูชั่น 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 

 
 
วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 1 มีนาคม 2553 

49  ปริญญาโท  สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

   รุ่น 82/2010 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีนซึ่งเปน็บริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง  
ปี 2553-ปัจจุบัน 

ปี 2552-2559 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ 

ปี 2553-ปัจจุบัน 
 
ปี 2557-ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. เอื้อวิทยา 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  จ านวน 9 แห่ง 
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 

ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
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. ยูดับบลิวซี โซล่าร์ 

     ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี อ าพัน  
ไบโอแมส 

     ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9. นายธีรชยั  ลีนะบรรจง 
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 

 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 27 มีนาคม 2556 

46  ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 104/2013 

1,412,000 หุ้น 

คิดเป็น 0.19% 

 

เป็นลูกพี่ลูกน้อง 
กับนายวุฒิชัย 

ลีนะบรรจง 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีนซึ่งเปน็บริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง  
ปี 2556-ปัจจุบัน 

ปี 2558-ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. เอื้อวิทยา 

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ 

ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีนอื่น จ านวน 1 แห่ง  
ปี 2559-ปัจจุบัน 

ปี 2560-ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

บมจ.ไดเมท (สยาม) 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  จ านวน 11 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. ยูดับบลิวซี โซล่าร์ 
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี อ าพัน ไบโอแมส 

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์ 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10. นางสาวอุศรา  ภตัตาตั้ง 
ต าแหน่ง : 
 กรรมการบริษัท 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 

49  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน)  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Directors Accreditation Program  (DAP)   

รุ่น 111/2014 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีนซึ่งเปน็บริษัทย่อย จ านวน 2 แห่ง  
ปี 2557-ปัจจุบัน 

ปี 2559-ปัจจุบัน 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

บมจ. เอื้อวิทยา 

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ระยองไวร์  
อินดัสตรีส์ 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน   -ไม่ม-ี 

11. นายคมวุฒิ  พรนราดล 

ต าแหน่ง : 
 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 16 มิถุนายน 2551 

49  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
การอบรม : 
 สุดยอดเทคนคิทีด่ีที่สดุของการใช้ระบบ

ควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ 

 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

 สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี 
 

 

-ไม่มี- -ไม่ม-ี ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน      
ปี 2551-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.แคปปิทอล 

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และ
บริษัทในกลุ่ม 

ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี 
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ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวฒุิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ ์

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

12. นายมงคลศร  พงษ์ล าเจยีกงาม 

ต าแหน่ง : 
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแล

สินเชื่อ 
 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 

48  Master Degree In Business  

Administration Strayer College Virginia 

U.S.A. 

 Bachelor Degree In Business  

Administration Strayer College Virginia 

U.S.A. 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน      

ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแล
สินเชื่อ 

บมจ.แคปปิทอล 

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน  -ไม่ม-ี 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

   

13. นางเกณกิา  งามเจรญิสถาพร 
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลและนัก

ลงทุนสัมพันธ ์
วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
 

 เลขานุการบริษัท 

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง : 
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 

46  ปริญญาตรี คณะบัญชี   
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 
 Company Secretary Program (CSP)  

รุ่นที่ 7/2004   

-ไม่มี- -ไม่ม-ี ด ารงต าแหน่งบริษัทจดทะเบยีน      
ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลกิจการ

และนักลงทุนสัมพันธ ์

บมจ.แคปปิทอล 

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  
ด ารงต าแหน่งบริษัทที่เกีย่วข้องกัน จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์กรีน 

ไบโอแมส 

ด ารงต าแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี 

 
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริษัท ล าดับที่ 1-10    ผู้บริหาร ล าดับที่ 10-13     และเลขานุการบริษัท ล าดับที่ 13 

  2. กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน  ล าดับที่ 1, 8- 10  
  3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น 

  4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน  -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-   

  5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน  -ไม่มีประวัติการกระท าความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทุจริต- 

  6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน  -ไม่มีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2560- 
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คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  5.  ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ     9.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
ประธานกรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร       ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       กรรมการบริหาร  
 รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      กรรมการอิสระ 
 

2. ดร.วิศิษฐ์    องค์พิพัฒนกุล  6.  นายชาตรี   ศรีอุทารวงค์   10. นางสาวอุศรา ภัตตาต้ัง 
กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ           กรรมการอิสระ         กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน      กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ  

 

3. รศ.ดร. ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์      7.  นายจักรธาร  โยธานันท์ 
กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท        
กรรมการอิสระ        กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

4. นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์ 8.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 
กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการบริษัทย่อย 
บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พันต ารวจเอกโกวิท   ภิรมย์วงศ์ 5.  ดร. นที   นาคธนสุกาญจน์ 9.  นายสุรพัฒน์  ชมรัตน์  
ประธานกรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการสรรหาและ       กรรมการอิสระ        กรรมการบริหาร  
พิจารณาค่าตอบแทน       กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 
 

2. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  6.  นายพีรทัศน์   ธนรัชต์วัฒนา 10. นายสุธิตศักด์ิ ธนโชติปรมัตถ์ 
รองประธานกรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร       กรรมการผู้จัดการ       กรรมการบริหาร 
         กรรมการบริหาร  

 
3. ร้อยต ารวจโท ศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ 7.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  11. นางสาวอุศรา ภัตตาต้ัง 

กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการผู้จัดการ       กรรมการบริหาร 
กรรมการอิสระ        กรรมการบริหาร 
 

4. นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์  8.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 
กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระ        รองกรรมการผู้จัดการ  
กรรมการตรวจสอบ        กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและ       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พิจารณาค่าตอบแทน       เลขานุการบริษัท   
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คณะกรรมการบริษัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  4.  รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์ 7.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
ประธานกรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร       กรรมการอิสระ  
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน       กรรมการตรวจสอบ 
          กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน      
 

2. นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล  5.  นายสุทิน  เผด็จภัย  8.  นายพิพิธ   เชาว์วิศิษฐ 
กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการผู้จัดการ       กรรมการบริหาร  

 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน      กรรมการบริหาร       เลขานุการบริษัท 

 กรรมการอิสระ 
 

3. นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล 6.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 
กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบริษัทย่อย 
บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด 

  
 
 
 
 
 
 

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  2.  นายมณฑล  เชตุวัลลภุล  3.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
ประธานกรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ  
 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
  

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   2.  นายวิวัฒชัย  จีนานุพันธ์   3. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล   4. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
ประธานกรรมการบริษัท    กรรมการบริษัท                  กรรมการบริษัท                     กรรมการบรษัิท 
      กรรมการผู้จัดการ              

 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

 
 
 
 
 
 

 
1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  2.  นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 3.  นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 

ประธานกรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท       กรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 
 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

 

1. นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   2.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง   3. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร 
ประธานกรรมการ     กรรมการบริษัท               กรรมการบริษัท                    กรรมการบรษัิท         
                                      กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)     

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ด้ำนธุรกิจลงทุน  (Holding Company) 

ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ : 900/15 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ชั้น 19  ถนนพระรำม 3  
แขวงบำงโพงพำง   เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120   

ทุนจดทะเบียน : 1,117,712,067  บำท 

ทุนเรียกช ำระแล้ว : 745,141,378     บำท    

มูลค่ำท่ีตรำไว้ : 1 บำท ต่อหุ้น 

เลขทะเบียนบริษัทมหำชน : 0107536000935 

โทรศัพท์ : 0-2682-6345   

โทรสำร : 0-2682-6344 

website : www.cenplc.com 

 

2.  กำรลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
1.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด  (มหำชน) 
ชื่อบริษัท : บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำย  

(1) ลวดเหล็กกล้ำส ำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed 

Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”) 

(2) ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวส ำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand 

for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”) 

(3) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมีก๊ำซปกคลุม 

(Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW) 

(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) 

(5) ลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ 

“OLC”) 

(6) ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

ท่ีต้ังส ำนักงำน :   900/14 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระรำม 3  
แขวงบำงโพงพำง   เขตยำนนำวำ  กรุงเทพมหำนคร 10120   

โรงงำน :    นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เลขที่ 5  ถนนไอ-หำ้   
ต ำบลมำบตำพุด  อ ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 

โทรศัพท์ : 0-2682-6328   
โทรสำร : 0-2682-6361-2 

website : www.rwi.co.th 
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จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย   : ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บำท และทุนช ำระแล้ว 303,017,219.50 
บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 606,034,439 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : จ ำนวน 437,413,550 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 72.18   
 

2.  บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด  (มหำชน) 
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ้ือวิทยำ จ ำกัด  (มหำชน) 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตงำน 

(1)  เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง  
(2)  เสำโทรคมนำคม  
(3)  โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย 

(4)  โครงเหล็กทั่วไป 

(5)  บริกำรงำนชุบสังกะสี 
(6)  จัดจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม  
(7)  ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 

ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่   : 247   ถนนร่มเกล้ำ  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   กรุงเทพมหำนคร 10510 

โทรศัพท์ : 0-2543-9020-8   
โทรสำร : 0-2543-9189,  0-2543-9029 

website : www.uwc.co.th 

จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย   : ทุนจดทะเบียน 1,907,119,713 บำท  และทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  
1,316,251,786.40 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 13,162,517,864 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : จ ำนวน 5,164,003,750  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 39.23   
 
3.  บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ำกัด   
ชื่อบริษัท : บริษัท  เอ็นเนซอล  จ ำกัด   
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่ เดอะสยำม

เซรำมิค กรุ๊ป  อินดัสทรี่ ส์ จ ำกัด  และบริษัท ไทย -เยอรมัน เซรำมิค    
อินดัสทรี่ จ ำกัด (มหำชน)  

ท่ีต้ังส ำนักงำน : 900/7 อำคำรเอสวีโอเอทำวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระรำม 3   
แขวงบำงโพงพำง  เขตยำนนำวำ  กรุงเทพมหำนคร   10120 

โทรศัพท์ : 0-2682-6345   
โทรสำร : 0-2682-6344 
โรงงำนท่ีเดอะสยำมเซรำมิค กรุ๊ป  
อินดัสทรี่ส์ จ ำกัด 

: 40 หมู่ 2  ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี  18140 

โรงงำนท่ีบริษัท ไทย-เยอรมัน  
เซรำมิค อินดัสทรี่ จ ำกัด 
(มหำชน) 

    : 61 หมู่ 1  นิคมอุตสำหกรรมหนองแค  ต ำบลโคกแย้  อ ำเภอหนองแค   
จังหวัดสระบุรี 18230 
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จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย   : ทุนจดทะเบียน 484,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  
302,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,840,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท  

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : จ านวน 4,839,991  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00     
   

4.  บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  จ ำกัด   
ชื่อบริษัท : บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและรับขุดเจาะอุโมงค์ 
ท่ีต้ังส ำนักงำน : 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนพระราม 3  

แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   
โทรศัพท์ : 0-2682-6328   
โทรสำร : 0-2682-6361-2 
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย   : ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  

144,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
100 บาท 

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : จ านวน 1,439,996  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 99.99 
   

5.  บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  จ ำกัด   
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด  
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 

ท่ีต้ังส ำนักงำน : 900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศัพท์ : 0-2682-6328   
โทรสำร : 0-2682-6361-2 
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย   : ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท  และทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว  

50,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10 บาท 

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : จ านวน 4,950,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 99.00   
 
6.  บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ำกัด   
ชื่อบริษัท : บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : บริการก่อสร้างงานโลหะ  งานออกแบบ และบริการข้ึนรูปโลหะมีโรงงาน

ตั้งอยู่ที่แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 

ท่ีต้ังส ำนักงำน : 543/4  หมู่ 1  ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ : 038-340-104  
โทรสำร : 038-340-105 
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จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย   : ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว  
97,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษัทถือ : จ ำนวน 1,413,800  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 94.25   
 
3.  บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93  ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง 

เขตดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสำร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต : นำยพิสิฐ  ทำงธนกุล   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  4095 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

179/74-80  อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 15 

ถนนสำทรใต้  เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศัพท์ 0-2344-1000  โทรสำร 0-2286-8200 

 
4.  ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

-ไม่มี- 
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การก ากับดูแลกิจการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  มีความสามารถใน
การแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความม่ังคั่งแก่ผู้ถือหุ้น  
โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการด าเนินงาน  พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล  และยั่งยืน  

ดังน้ัน หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมเป็นประจ า ซ่ึงบริษัทเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันโดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติดังน้ี 
 

การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มี
ส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด จึงเห็นควรก าหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะด าเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ”  และ “การให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง 

และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้า
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  

ดังน้ัน บริษัทจึงก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อง 
หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากลูกค้า คู่ค้า  ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณี
ใดๆ รวมถึงด าเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระท าที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว และ
ก าหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณพนักงาน  

นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเก่ียวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและ
พนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและ
ด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและ
ยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังน้ี 
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 ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

โทร. (02) 682-6345     E-mail : wutichai@cenplc.com  

 เลขานุการบริษัท 

โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150   E-mail : kenika@cenplc.com  
 

การปฏิบตัิตามหลักการก ากับดแูลกจิการที่ดใีนเรื่องอื่นๆ 
 เพื่อให้สอดคล้อง “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และก าหนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  (Rights of  Shareholders) 

หมวดที่  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable Treatment of  Shareholders) 

หมวดที่  3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (Roles of Stakeholders) 

หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
 

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทให้ความส าคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพ
ของรายงานการประชุม และบทบาทการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังคงด าเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อ
ความยั่งยืน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระท าใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

3. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี น าเสนอนโยบาย
และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ 

4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมี
การลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมี
การใช้บัตรลงคะแนน 

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีส านักงานกฎหมายที่เป็นบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน 
ท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการ
ลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท 
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6. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้ส าธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

7. คณะกรรมการบริษัทจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมท้ังมีการบันทึกประเด็นค าถาม
ค าตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจ านวนผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การด าเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนดไม่มี
การเพิ่มวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุป
มติของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

 

1.  สิทธิขั้นพื้นฐาน 
 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซ้ือขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออก
เสียง ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่ส าคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การก าหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 

 สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน 

 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน 

 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่า
ตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ผู้ถือหุ้นควร
ได้รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลน้ันท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.cenplc.com   

 

2.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่อง
แม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ
บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลน้ัน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังน้ี 

 บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจ าปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จ านวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

 ข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญ 
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 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพ่ือเป็น 

ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและ การซ้ือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญ 

ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจและเชื่อม่ันว่าโครงสร้างการ  

ด าเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต  อย่าง
ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเน่ือง 

 บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเ ก่ียวกับบริ ษัทโดยตรงจากเลขานุการบริ ษัท ผ่าน E-mail : 

kenika@cenplc.com  หรือ โทรศัพท์สายตรง  (02) 682-6345 ต่อ 150   
 

3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
 บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุด 

รอบปีบัญชี โดยก าหนดวัน เวลา สถานท่ีและวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ 

ติดตามดูแลผลการด าเนินงานของบริษัท และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องท่ี  

กระทบหรือเก่ียวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ ต้องได้รับการ 

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทาง  

การจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist 

  ทั้งน้ีในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุ้น 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นท่ีโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขท่ี  372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่  เขตบางคอ

แหลม  กรุงเทพฯ 10120  ตั้งแต่ปี 2549 – 2560 ต่อเน่ืองเป็นเวลา 12  ปี  ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก
รายได้เข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย  พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยบริษัทได้ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 
น. ในการประชุมทุกปี บริษัทจะค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือนก่อนวัน
ประชุม คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม 

 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อน
วันประชุม  และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 4  เมษายน 2560  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 23 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมท้ัง   ได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลา
ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 24 วัน คือในวันที่ 3- 5 เมษายน 2560   
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 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบท่ี
กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึงก็ได้  ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัท www.cenplc.com  ทั้งน้ีบริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหน่ึง 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการ
ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้า  

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง  และต่อเน่ือง

จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้ เริ่มการประชุมแล้ว  โดยมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงเป็นต้นไป  เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี 

- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

- จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืน
มาประชุมแทนตน 

- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง 
 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการอิสระซ่ึง

เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหน่ึงเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้น
เจ็บป่วยหรือติดภารกิจส าคัญ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทมีท้ังสิ้น 11 คน 
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็น 100%  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เก่ียวข้องกับวาระการ
ประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัท 

นอกจากน้ี ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จ านวน 2 คน  คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และนางส าวนันทิกา      
ลิ้มวิริยะเลิศ แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์     
ทุมาวงศ์ จากบริษัทส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด  เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
(Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  ผู้ด าเนินการประชุมท าหน้าที่แจ้งจ านวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อม
ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท และประธานกรรมการซ่ึงท าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
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ก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียงและไม่
มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

 ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการน าเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่
ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในแต่ละวาระ  หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่ม
วาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในปี 2560 ได้มีผู้ถือหุ้น 3 รายซักถาม ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งค าถาม-ค าตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระท าโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดย
บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตร
เฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่าน้ัน ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
และ/หรือ งดออก เสียง และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
วาระน้ันๆ บริษัทได้น าระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
พร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ 

 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 สรุปผลการลงคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระเป็นดังน้ี (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) 
 

วาระท่ี 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1-2 71 352,211,291 100.000 - - - - - - - - - 

3 74 352,213,894 100.000 - - - - - - - - - 

4 77 353,274,094 100.000 - - - - - - - - - 

5 77 352,242,719 99.700 1 10 0.000 1 1,060,000 0.300 - - - 

6 80 353,302,725 100.000 - - - - - - - - - 

7 82 353,312,725 100.000 - - - - - - - - - 
 

ส าหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีส าคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่ 
1. การแต่งต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยมีข้อมูล

เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ท้ังน้ีบริษัทยังมิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณา
ก าหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม  โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท ซ่ึง
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เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ทั้งน้ี บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจ าทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ   และ
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการ
จัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร” 

3. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับช่ือผู้สอบบัญชี  
ส านักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่าน
มา และ  ความสัมพันธ์กับบริษัท  จ านวนปีที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอ่ืนที่มีการรับบริการจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจ าปี 
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” 

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรก าไร  การจ่ายเงินปันผล     ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งระบุวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะ
ระบุถึงสาเหตุดังกล่าว 
   

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องใน วาระใด กรรมการท่านน้ัน

จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระน้ันๆ 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท าการถัดไป 

 เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีรายช่ือ
กรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคัญ  ค าถามหรือค าตอบหรือข้อคิดเห็น
โดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยก
เป็น เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นประธานที่
ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน  

Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป  พร้อมท้ังด าเนินการน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม 

 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4.  การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท 

 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เม่ือวันที่ 16 
มีนาคม 2560  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 
17 มีนาคม 2560 

 คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 4.34  ซ่ึงไม่เกินกว่าร้อย
ละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัท 

 สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float  เท่ากับร้อยละ 73.94 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 
25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัท 

 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.36 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
 

หมวดที่  2  การปฏิบตัิตอ่ผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลและให้ความส าคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี (AGM) ที่จัดโดย ส านักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  พร้อมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 

บริษัทมุ่งม่ันสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย 
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส าคัญและได้ก าหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่า
เทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง จึงก าหนดกระบวนการที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มี
ข้อจ ากัด ดังน้ี 

 

1.  การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดท าหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 
เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ 

(2) การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง 
(หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) 

(3) ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 โดยมี
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งจ านวน 11 ท่าน และโดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 23 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์   การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า
มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม 

(4) บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซ่ึงสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หรือ 
แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น)  ซ่ึงได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถ Download ได้ 
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บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส าหรับติดหนังสือมอบฉันทะ  โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้าย 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังน้ี 

 

รายละเอียด จ านวน (ราย) จ านวนหุ้น สัดส่วน 
ร้อยละ 

ผู้ถือหุ้นตามนายทะเบียน 3,303 745,141,378 100.00 

 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 82 353,312,725 47.42 

 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 47,264,987 6.34 

 - มอบฉันทะ 51 306,047,738 41.08 

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 33 290,532,543 39.00 

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น 18 15,515,195 2.08 
 

 (5) บริษัทด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการสลับ
วาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ท่ีไม่เห็นด้วย และ/หรืองด
ออกเสียงเท่าน้ัน แล้วจะน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย 
ดังน้ันหากวาระใดวาระหน่ึงมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับเม่ือขณะลงทะเบียนขึ้น ซ่ึงบัตรลงคะแนนดังกล่าวน้ันจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนหุ้นที่ถือหรือได้รับ
มอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็น
หลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันน้ีผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจ านวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อม
กัน 

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อม
ลงนามรับรอง 

ในปี 2560 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงนับรวมถึงระเบียบวาระส าคัญ คือ วาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่ส านักงาน 
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

 (7) บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ / ได้รับมอบฉันทะที่
ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 

(8) ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน  
โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งค าถามและค าตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุมส าหรับผู้ถือหุ้ นที่มิได้มาร่วมประชุมสามารถ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งน้ีบริษัทได้เผยแพร่ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย 
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2.  การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีต้องปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย  และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสตัย์  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อ่ืน  และห้ามกระท าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนให้ท าธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัท
ย่อย  ทั้งน้ี บริษัทยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง 
 นอกจากน้ีในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างานของบริษัทก็มีการก าหนดในเรื่องดังกล่าว  โดยก าหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว้  ซ่ึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนด 

 ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏ
ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ  
 

3.  การก าหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

 บริษัทได้ก าหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในท าการ 
ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากน้ียังก าหนดให้กรรมการ 
บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  หากมีการซ้ือ 
ขายหุ้นของบริษัท  ต้องแจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ นับจาก 
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  และส่งส าเนาให้เลขานุการบริษัท  ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและด าเนินการตามที่ก าหนด ทั้งน้ีให้
นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เม่ือแรกเข้ารับต าแหน่งใหม่  ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
 เลขานุการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็น
การล่วงหน้า  เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 บริษัทมีนโยบายจะด าเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะท าการ ซ้ือขายหุ้นของ
บริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท าการซ้ือขาย    
 ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขายหุ้นใน
ช่วงเวลาที่ห้าม 
 

4.  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยได้

เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน 

 การท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล ค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และได้กระท าอย่างยุติธรรม โดยก าหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ด้วยความโปร่งใส  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยก าหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน  บริษัทได้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
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ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน และในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันท่ีเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจาก    

ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด าเนินการตามขั้นตอนข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 
โดยก่อนท ารายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระน้ัน  เพื่อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ 
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  การก าหนดราคา  มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามเวลาที่ก าหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษัทอีกทางหน่ึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ 
 ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่าน้ัน  และ
บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และจ ากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
ย่อย และไม่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดย      ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซ่ึงกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 
2560 ไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1  

 ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
 

5.  การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย์ 
บริษัทดูแลการซ้ือขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยในการท ารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ รวมจ านวน 5  รายการ กับ
บุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน
เว็บไซต์บริษัท 

 

หมวดที่  3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดท าเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน 

“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้
เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  
 

1.  ผู้ถือหุ้น  
บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ 

กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  มุ่งม่ันเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน ท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ ดูแล
รักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการท ารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  อีกทั้งยังมีกลไกที่ท าให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อม่ันว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
(รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่า
เทียมกัน) 
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ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เน่ืองจากบริษัทผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ ท าให้
บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

บริษัทมีการรายงานผลการด าเนินของกิจการท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุก 
ไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนท ากับบุคคลภายนอก  ผ่านระบบข่าวของตลาด 
หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท 

ทั้งน้ี  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค  
 

2.  พนักงาน 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่

ความส าเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งม่ันพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ท างานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท างาน สร้างให้พนักงานทุก
คนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองค์กร  โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแล
พนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริม ให้พนักงาน รู้รักสามัคคี         
มีความเชื่อม่ัน และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้ง
และโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  

บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท างานให้แก่
พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความ ม่ันคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพัฒนา  ควบคู่ไปกับการ
ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน อีกท้ังบริษัทย่อยยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมท้ังมีการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท างานผ่าน
ช่องทาง ที่ก าหนด  

ค่าตอบแทนของพนักงาน  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะ
สั้นที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน  
และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน 
รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม  

สวัสดิการพนักงาน  :  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อ
ส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานท่ีเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงิน
เข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เม่ือพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิ
ของกองทุน 
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บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการ
สวัสดิการ” (มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี)  เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
บริษัทย่อย  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากท่ีบริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบ
ของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค าปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ วันเวลาท างาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลาหยุดประเภท
ต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง 

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน 

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาท างาน 

- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง 

2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน 

- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 

- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของส านักงานและโรงงาน  

- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน 

- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน 

- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน  รวมถึงเงิน
สงเคราะห์เม่ือพนักงานถึงแก่กรรม 

3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความม่ันคงในอนาคต 

- จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5  ของค่าจ้าง และ
จะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน 

- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- จัดให้มีเงินบ าเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน 

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย 

- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน 

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ 

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ 
การจัดการ และคุณภาพชีวิต  โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี  ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า 
50% ของจ านวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 
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การฝึกอบรม จ านวนพนักงาน อัตราการฝึกอบรม 

อบรมครบ 6 ชั่วโมง 104 คน 84.55% 

อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง 19 คน 15.45% 

จ านวนพนักงาน ณ ส้ินปี 2560 123 คน 100.00% 
 

ชื่อหลักสูตร จ านวนชั่วโมง 

อนุรักษ์การได้ยินอันตรายจากเสียงดังปี 2560 6 

Internal Audit Training Course (ISO19011:2011) 12 

ทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงานอย่างมืออาชีพ 12 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ส าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ 

6 

การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 6 

อบรมดับเพลิงและการหนีไฟ 6 

การจัดท างบกระแสเงินสด 6 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 2/60 6 

การสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า 6 

การบริหารและการจัดการพลังงาน 6 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 12 

ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 12 

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 6 

ผู้ควบคุมประจ าหม้อไอน้ า 30 

การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังใน Social Media รุ่นที่ 3 6 

การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่ 6 

รวมผลประโยชน์พนักงานและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงิน 6 

การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 

รวมท้ังสิ้น 18 หลักสูตร 156 
 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน  :  บริษัทและบริษัทย่อยให้
ความส าคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน ด้วยการ ก าหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)  เพื่อ
ด าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท างาน
สม่ าเสมอ มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร  ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเน่ืองทุกๆ ปี  บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังน้ี 
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- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการท างานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซ่ึงสิ่งแวดล้อม 

- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มี
สภาพการท างาน และมีวิธีการท างานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ งาน และจูงใจให้เกิดการ
ท างานได้อย่างปลอดภัย 

- บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการท างาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยท่ีบริษัทและบริษัทย่อยก าหนดข้ึนอย่าง
เข้มงวด 

 นอกจากน้ี บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เก่ียวกับการป้องกันโรค และ
การดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการด าเนินงานดังน้ี 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทย่อย 

กฎหมายก าหนด จ านวน 

จ านวนลูกจ้าง 
(คน) 

จ านวนกรรมการ 
(คน) 

พนักงาน (คน) 
คณะกรรมการ  

(คน) 
ชาย หญิง รวม 

RWI 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 163 11 2 13 

UWC 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 400 15 2 17 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

1. จป.ระดับบริหาร   11 3 14 

2. จป. ระดับหัวหน้างาน 18 7 25 

3. จป. ระดับวิชาชีพ 1 - 1 

รวม 30 10 40 
 

  

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 31 คน 32 คน 

สถิติการหยุดงานเน่ืองจากการป่วยในการท างาน   

- น้อยกว่า 3 วัน 12 คน 4 คน 

- มากกว่า 3 วัน 3 คน ไม่มี 
 

ช่องทางการสื่อสารส าหรับพนักงาน  :  นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและ
บริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์
เก่ียวกับการท างาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา  โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และด าเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตามล าดับต่อไป  



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 105

บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง      
จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม อันเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น 

ในปี 2560 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและด าเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และด าเนินการโดยใช้กลไกที่ 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซ่ึงได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 
 

3.  ลูกค้า            
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก าหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย 

ด าเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อ
ลูกค้าอย่างเสมอ ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของท้ังสองฝ่าย และส่งมอบ
สินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม  

บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า 

 จัดให้มีการให้ค าแนะน า รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น าความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่
เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเน่ือง  

 ให้ความส าคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เก่ียวข้องโดยมชิอบ 

 ให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าท่ีชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 

 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เก่ียวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก  โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะด าเนินการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 

 ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าท่ีเป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้น ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามท้ังระบบ และปรับใช้กับท้ังองค์กร  เพื่อมิให้ข้อบกพร่องน้ัน
เกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความส าคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีต้อง
รายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน     

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่   ส่งผลให้มีค าสั่งซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
 

4.  คู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรม  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายชื่อเสียงโดยการ
กล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า 
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5.  คู่ค้า 
 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่น ามาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัด
ต่อกฎหมาย 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

 มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือท่ีดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation 

 กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เป็นกระบวนการส าคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 

 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 
 

6.  เจ้าหนี้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด  พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้ี 
เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันและความไว้วางใจกัน  โดยจ่ายช าระให้เจ้าหน้ีตรงตามก าหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและ
ตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า 

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ  Media Clearing ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้ี  
 ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ีการค้าตรงตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ช าระหน้ีแต่อย่างใด  
 

7.  แรงงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การด าเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 
 

8.  สิทธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงาน
ทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา  
เพศ  สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
 หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะน าไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้าง

อย่างไม่เป็นธรรม  
 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น

ธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 
 ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม 
และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว 
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9.  สิทธิทางการเมือง 
 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมท้ังผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีช้ีชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
 

10.  ภาครัฐ 
 บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลอย่าง
เคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
หน่วยงานภาครัฐ  ทั้งน้ีบริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อก าหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

11.  ชุมชนและสังคม  
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้ก าหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตส านึก 
ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน 
ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมท่ีบริษัทเข้าไป 
ด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนก าไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  

 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการด าเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ 

 จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด   การมอบเงินสนับสนุน
ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  โรงพยาบาล  และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น 

 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จ าเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด  

 บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวัลส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปอย่างยั่งยืน 

 บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงาน  
สีขาวปลอดยาเสพติด  จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  

12.  สิ่งแวดล้อม  
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้เป็นนโยบายหน่ึงในพันธกิจของบริษัท 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง  โดยขับเคลื่อน
ทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน 

 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ  ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015  
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การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม  :  บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส าคัญต่อการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอก
องค์กร ซ่ึงจัดท าอย่างต่อเน่ือง 
 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ :  บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดนโยบายให้พนักงานใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตส านึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมใน
ประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ ามัน และน้ าประปาอย่างต่อเน่ือง ทั้งสถานที่ท างานและในครัวเรือน  ให้ความรู้เก่ียวกับ
การประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน 

 ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วน
โรงงานและส านักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซ่ึงให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบ
สารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักท่ีเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมี
อายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น 

  ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ ส านักงาน การประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ VDO Conference 

นโยบายท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา :  บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการด าเนิน
ธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม  ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ท้ังด้านขบวนการผลิต  
ผลิตภัณฑ์ และบริการ  รวมถึงการร่วมคิดร่วมท ากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่
มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า       

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธ์ิทาง
การค้า 
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดม่ันในความถูกต้อง  โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต  โดยพนักงานทุกคนท่ีผ่านการอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ันของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน  โดยได้จัดท า 
“นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก 
ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ 
หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 
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 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลน้ันกระท าหรือละเว้นการ     กระท าใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 
 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดย

ม่ันใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
 

หลักการและกระบวนในการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว 

ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต 

และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะน ามาจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  และสร้างระบบ 

ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต  

คอร์รัปชั่น ดังน้ี  

1. ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ  

2. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุก
ไตรมาส  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการท างานที่เป็นอิสระและไม่จ ากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน  

3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหน่ึงของการ
ว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายก าหนด (ถ้ามี)  

 

การด าเนินงาน ปี 2560  
1. บริษัทส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การอบรม / สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม น าไปสู่

การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่  

- หลักสูตร “การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน” เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้
เก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน  

เพื่อให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและให้สิทธิแก่  พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ
ติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เม่ือพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระท าผิดกฎหมาย 
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท
จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังน้ี 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com 

2. แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท์ 
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 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
โทร. (02) 682-6345     E-mail : wutichai@cenplc.com 

 เลขานุการบริษัท 

โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150   E-mail : kenika@cenplc.com 

3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง   
 คุณวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ 

 คุณเกณิกา   งามเจริญสถาพร   “เลขานุการบริษัท” 

บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  
900/15  อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจ้งผ่านโทรสาร    :  (02) 682-6344 

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้พิจารณารับเรื่อง
แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และท าการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ 

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทแต่อย่างใด 

 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  (Whistle Blowing) 
 บริษัทก าหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ

กระท าคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกับ
การคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลับ  และค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยก าหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน  รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับความคุ้มครองจาก
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนต าแหน่งงาน 
เลิกจ้าง เป็นต้น 

 บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ด าเนินการโดยใช้
กลไกท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ            
ผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ  ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ซ่ึงข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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ในปี 2560 ที่ผ่านมาการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล เน่ืองจากไม่ได้
ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส าคัญภายในระยะเวลาท่ีทางการก าหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีท่ีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากน้ี บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปช่ันต่างๆ     
ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ  

และเพื่อยกระดบัมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ใน
การเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  และได้จัดท า “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน 
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2560   
 

หมวดที่  4  การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทด าเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้อย่างม่ันคงในระยะยาว  ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้สนใจได้ทราบข่าวสารท่ีส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่ าเทียมกัน และคุณภาพ
เดียวกัน 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซ่ึงเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความม่ันใจ ดังน้ี 

1.  การก ากับดูแลกิจการ   บริษัทได้จัดท าและได้มีการเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน  รวมทั้งมีการก ากับดูแลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมท้ังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นโดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  

 2. เปิดเผยข้อมูลส าคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  บริษัทได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ
ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
ส านักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซ่ึงผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  โดย
เผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์  และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
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 ข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 

บริษัทได้จัดท าและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุ งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com 

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการด าเนินการจาก ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัน
เน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

 ด้านงบการเงินประจ าปีและงบการเงินประจ าไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของ
การจัดท ารายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดท างบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษั ท ซ่ึงได้จัดท างบ
การเงิน และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และน าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ีได้
เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มีค าอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน 

ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากส านัก 
ก.ล.ต. นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
อย่างแท้จริง  ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืนๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ  “ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญช”ี ของรายงานประจ าปี 

ในปี 2560 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข  และไม่มีข้อ 

สังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงาน ก.ล.ต. ตรง
ต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการด าเนินการอันเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด  

3. การก ากับดูแลการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    บริษัท
ตระหนักถึงการจัดท ารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความม่ันใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติ
สม่ าเสมอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

4. การเปิดเผยการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ การท ารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวท่ีได้รับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยช่ือบุคคลท่ีท ารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และ
มูลค่าของรายการ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
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บริษัท  พร้อมจัดท ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ าปี  ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. 
รายการระหว่างกัน” 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 2 รายการ เป็นการท ารายการกับบริษัทย่อย 
ซ่ึงเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 5 รายการ ซ่ึงได้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

5. การก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดท าแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท าแบบรายงาต่างๆ 
ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ดังน้ี  

โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังน้ี  
 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  เม่ือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร

ครั้งแรก (แบบ 59-1)     
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เม่ือมีการ ซ้ือขาย โอน หรือรับโอน  

(แบบ 59-2) 

 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)  
ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้

ด าเนินการจัดท าแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดท ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ าปี  ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 
56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” 

6. การก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง  
ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ย นแปลง  
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังน้ี  

 รายการมีส่วนได้เสียเม่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก 

 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 

  รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกสิ้นปี 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และได้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่าน

น้ันไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 

 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันท่ีได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เม่ือมีการเปล่ียนแปลง และภายใน 30 วันต้อง
รายงานประจ าปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียน้ีให้แก่ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  

   ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

7.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี เรื่อง การ
ก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”  
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8. การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  บริษัทได้ก าหนดไว้ในพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซ่ึงถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม 

  9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน่วยงานท้ังบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจ
ขององค์กรและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ 

ในปี 2560 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจ าทุกเดือน  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการ
ท างาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขอ ง
องค์กร 

 10. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริษัทได้ก าหนดบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่อ       
นักลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง     
โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง 

 คุณเกณิกา  งามเจริญสถาพร   
เลขานุการบริษัทและฝ่ายก ากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ : (02) 682-6345 ต่อ 150 โทรสาร : (02) 682-6344 

E-mail  :  kenika@cenplc.com 

นอกจากน้ี นักลงทุนท่ัวไป ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  เพื่อขอข้อมูลในการพิ จารณาการลงทุน  
หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด   

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ต้อนรับนักลงทุน เพื่อ Company Visit บริษัทย่อย และสื่อสารข้อมูลผ่านการจัด
งาน โดยการออก Opportunity day เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเก่ียวกับธุรกิจ 
นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย 

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
ส านักงาน  ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก าหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปน้ี 

 1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจ าปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.cenplc.com 

 2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจ านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี 
สิ้นปี และที่มีการซ้ือขายระหว่างไว้ ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2. โครงสร้างการ
จัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 
คณะกรรมการบริษัท” 
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 3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพใน
การแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงาน
ประจ าปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 5. เปิดเผยปัจจัยความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมท้ังแนวทาง
การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความ
เสี่ยง” 

 6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ  กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ 
จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  สัดส่วนการถือหุ้น การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะ เบียน  วัน 
เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2. โครงสร้าง
การจัดการ  หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท  เรื่องสรุปจ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้งรูปแบบ 
ลักษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2 โครงการจัดการ   
ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร” 

 8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีท่ีผ่านมา ในหมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1 

 9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น
และการจัดการ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 

 10. เปิดเผยการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  
รวมท้ังเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ 
“ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” 

 11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 56-1  

ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต .  

พร้อมรายงานการก ากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “รายงานการก ากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5” 

 13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ในหมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ     
“นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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 14. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ
สามารถดาวน์โหลดได้ 
 15. เปิดเผยรายงานประจ าปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ 

16. เปิดเผยข้อบังคับ  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  
 

หมวดที่  5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการช้ีแนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการท างาน
ของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ก ากับดูแลกิจการเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัท มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท 

- มีการกระท าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน 
ก.ล.ต. 

- มีการกระท าผิดด้านการทุจริตหรือกระท าผิดจรรยาบรรณ 

- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เน่ืองจากประเด็นการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

- มีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการ 

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะน าให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

ส าหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล 

กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในหลักการซ่ึงบริษัทได้เลือกใช้แตก 

ต่างในเรื่องดังต่อไปน้ีพร้อมค าชี้แจง 
 

หลักการ  ค าชี้แจง  
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการ
อิสระ  และไม่ความเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัท 

       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 

พฤษภาคม 2560 ได้ม ีมติแต่งตั้งให้ นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง เป็น
ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท  

       บริษัทเชื่อม่ันว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด  

คณะกรรมการควรมีก าหนดจ านวนปีในการด ารง 

ต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ป ี 

       กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดม่ัน ในการบริหารงานภายใต้การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  
       ทั้งน้ี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระเท่าน้ัน  
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หลักการ  ค าชี้แจง  
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 
คน ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี 
เช่น Certified Public Account (CPA), 

Continuing professional development (CPD) 

เป็นต้น 

       คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ  

 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซ่ึงมีความเหมาะสม 
ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน 

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)  
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายส าหรับผู้ท่ีจะมาท า

หน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ  รวมท้ังวิชาชีพความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

เพศ  เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการ    
 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ านวน 4 ชุด และมอบหมายอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดน้ันต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  ณ  31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมี
จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
 

 จ านวน (คน) สัดส่วน 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 1 4 40.00 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - - - 00.00 

กรรมการอิสระ 6 - 6 60.00 

รวม 9 1 10 100.00 
  

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการท้ังคณะ     

ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยกรรมการ 

อิสระจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายจัดการ  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ           
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทก าหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

เพื่อให้ม่ันใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัท 

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนส าคัญในการ 

ก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท 
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 1.1  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจและดูแลการด าเนินงานของบริษัทและปฏิบัติข้อบังคับ
กรรมการบริษัท ซ่ึงได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8.1 
คณะกรรมการ และ หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 1.2 การสรรหากรรมการ 

 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

 1.3 การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.4 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น วาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับของ

บริษัท กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด   และเม่ือครบ
วาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งน้ีบริษัทได้
เปิดเผยวัน เดือนปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าด ารงต าแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ 
ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับ        
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน  เน่ืองจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่าน้ัน 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมี
จ านวนปีการด ารงต าแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจ าปี 

ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน ดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการอิสระ ปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
จ านวนปี 

ด ารงต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
2. นายจักรธาร โยธานันท์ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
3. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ์ 24 ธันวาคม 2555 9 ปี 
4. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค์ 13 สิงหาคม 2557 3 ปี 
5. ดร.วิศิษฐ์            องค์พิพัฒนกุล 14 สิงหาคม 2558 2 ปี 
6. ผศ. ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ 26 กุมภาพันธ์ 2559 1 ปี 
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1.5 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 บริษัทก าหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท  

เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในกลุ่มท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจน้ัน  เข้าไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย   

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอ่ืนทั้งในแบบ 56-

1 และในรายงานประจ าปี   
- ส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท   

ในปี 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท   
- ส าหรับกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน  3 บริษัท 

ในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท   
- ส าหรับผู้บริหารที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนมากกว่า 2 บริษัท 

ในปี 2560 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซ่ึงด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ านวน 2 บริษัท 

  ทั้งน้ี บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญในธุรกิจน้ันๆ ไปเป็นกรรมการ
บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อก ากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
เช่น การจัดท าบัญชีให้ทันต่อการจัดท างบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี
และนโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ปฏิบัติ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการได้มาและการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ก ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิผล การก ากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ    

1.6 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท  และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเทและ

รับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน    
เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการบริหารงาน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการท่ีก าหนดและแยกอ านาจของ
คณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องท่ีส าคัญต้องผ่านความ
เห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด  ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้น าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการ       
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่  และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  

ท้ังน้ี  ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เช่ือม่ันว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระพร้อมท้ังให้
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร  ซ่ึงบริษัทเชื่อม่ันว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความส าคัญ
และเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซ่ึงในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะที่เก่ียวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
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ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจ านวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้น าในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท   

1.7 เลขานุการบริษัท 
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัท
มีบทบาทส าคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้   

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 
14 มิถุนายน 2557  ซ่ึงได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 7/2004 ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  และยังได้ด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย 

1.8 ฝ่ายก ากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริ ษัทได้ ให้ความส าคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้ น จึงได้ จัดตั้ งหน่วยงานก ากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์                 

เพื่อประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยมอบหมายให้ นางเกณิกา         
งามเจริญสถาพร  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์  ซ่ึงมีความรู้ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) รุ่นท่ี 7  เพื่อสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  รวมไปถึงการ
ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ ประกอบด้วย  
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวน 
(ราย) 

กรรมการ
อิสระ 

กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ 
เป็นผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการบริหาร 4 - - 4 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน 3 3 - - 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 3 - - 

  หมายเหตุ :    - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
        - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                               มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 
 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเรื่อง  และเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆ     

ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ  และทุกท่านล้วนเป็นผู้มี
คุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ      

มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น    
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นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  

ทั้งน้ีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท 

ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  
นอกจากน้ี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง

กันเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ    
บริษัทได้จัดท ากฎบัตรอ านาจหน้าที่ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอ านาจหน้าท่ีของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2560 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 

คณะกรรมการชุดย่อย)   รวมท้ังได้จัดท าระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่ อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัท  โดยได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

●  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน  ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน     
มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
 คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ  โดยมีกรรมการ
บริษัท  และ/หรือผู้บริหารซ่ึงได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร  ภายใต้
ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

●  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จ านวน 3 คน  ซ่ึงล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี  
การเงิน  และบริหารเป็นอย่างดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ี  บทบาทและการปฏิบัติ งานตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นองค์กรอิสระท่ีให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล  สอบทานข้อมูลทางการเงินที่
เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีขึ้น  
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  

●  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท้ังหมดและเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริหาร  เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง  โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   ประสบการณ์  ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลัง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
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●  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท้ังหมดและเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

●  คณะกรรมการสรรหา 
 ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการท างานที่ไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัท
ว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในต าแหน่งท่ีว่างลงได้ตาม
ข้อบังคับของบริษัท 
  

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความส าคัญในการก าหนด

นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์  ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณประจ าปี  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี รวมถึงการก ากับดูแล และติดตาม
ผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทเปิดเผยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 
8. คณะกรรมการ) 

ในปี 2560 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระท าใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ 

3.1 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
 ภาวะผู้น า 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท        
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน  ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณประจ าปี       
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ  และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท  โดยท าหน้าที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  
รวมทั้งได้ก าหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เก่ียวข้อง  

คณะกรรมการ จะก าหนดตัวช้ีวัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี 
โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานทั้งรายเดือน  และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การด าเนินการ หากผลการ
ด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินงานให้
เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

นอกจากน้ียังก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ  และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพื่อรักษา
ผลประโยชน์อย่างเต็มท่ี  โดยน าหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ          
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ผู้ถือหุ้น  อีกทั้งยังก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ
บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง  ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 วิสัยทัศน ์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมี
นโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจ าปีทุกปี  

ในปี 2560 บริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.2 ด้านการก ากับดูแลกิจการกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ   จรรยาบรรณพนักงาน  และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน  เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท  ใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการท าหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตส านึกที่ดี  เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความม่ันคงแก่
กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวม  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้น าข้ึนเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท 

3.3  ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน) 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  การท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการท ารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระน้ันๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และ
เปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย  

รายการท่ีเก่ียวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ56-1 และรายงานประจ าปี 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้อง ซ่ึงมีส่วนได้เสียที่เ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552  เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังน้ี  

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

2.  หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้น าส่งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ต่อเลขานุการบริษัท
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจ าปีทุกปี ภายใน 30 วันนับแต่วัน  ส้ินปี 
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม 
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 ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ ว โดยได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3.4  ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น  เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1  และ
รายงานประจ าป ี หัวข้อ 9 การก ากับดูและกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 

3.5  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน  ด้านรายงานทางการ
เงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้  เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดย
หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท้ัง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย  ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ 
COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread way Commission)  มีความเห็นสรุปได้ว่า 
บริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุม
ภายใน ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การ
ควบคุมภายใน” 

 การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ  และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการด าเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ  และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ท าหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน  มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัท    

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท าหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ  โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงาน
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหาร
เห็นว่าจ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
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หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ านวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “รายงานการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” 

3.6  การบริหารความเส่ียง 
       คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบท่ัวท้ังองค์กร โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นกรรมการอิสระที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

      ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร บริษัทได้เปิดเผยแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน รายงานประจ าปี  หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง” 
 

4.  การประชุมคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง  โดยได้จัดท าก าหนดการ

ประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะส่งก าหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือน
ธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  อาจมีการแจ้ง
ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง   

การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ  การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก  โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ
การประชุม  ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระน้ันๆ ตามแต่กรณี   หากคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องอย่าง
รอบคอบและเป็นธรรม  ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์เก่ียวกับเรื่องที่มีการพิจารณา  กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เก่ียวข้อง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องเข้าชี้แจง 

เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม  ทั้งน้ีกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง   

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส านักงานของบริษัท  และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 6 ครั้ง ตามก าหนดการที่ให้แก่
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจ าเป็น   
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นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ   

จากการท่ีบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จ านวน 5 ครั้ง  ซ่ึงจ านวนครั้งของการประชุมมี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการ
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่าน
เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นประจ าทุกไตรมาส   ในปี 2560ได้ด าเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครั้ง  
 

5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการ

พิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

 

 6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณา

จากประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน  โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี  

ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซ่ึงเท่าเดิมเม่ือเทียบกับปี 2559 โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท   

ทั้งน้ี บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจ านวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ในปี 2560  ได้มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครั้ง ได้ก าหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัทประจ าปี 2560   และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับ  บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจ านวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ใน
แบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท  ซ่ึงบริษัท ได้ให้

ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่
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เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังภายในและภายนอกสถานท่ีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ 
ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

- Director Certification Program (DCP) 

- Finance Statements for Director (FSD) 

- Roles of Compensation Committee Program (RCC) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
 

ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังน้ี 
  

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร  หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  
 

- อบรมหลักสูตร Global Business Leaders สถาบัน 

Cornell  University& Lead business Institute  

ในวันที่ 27 มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560 

- mai  FANZI  Club 2017 “บรรยายพิเศษหัวข้อ ESG-

Sustainability & Innovation” ในวันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์ 2560  

- CEO CLUB 2017 ในวันที่ 14  มีนาคม 2560     
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- mai  Forum 2017 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อ

สังคม"  (นมธ.)  รุ่นที่ 11 Thammasat Leadership 

Program (TLP 11)  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 – 27 
พฤศจิกายน 2560 

นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง - “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG 

Code ใหม่”  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- “การก าหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 
(สมุห์บัญชี)” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- รับฟังความคิดเห็น “มาตรการเตือนผู้ลงทุน”  
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- “การจัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม”  
- ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยกรมสรรพากร 

- “ท าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม” ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2560 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 กรรมการเข้าใหม่ 
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่  เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท  ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย  ผลการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่  บริษัทจึงได้จัดท าคู่มือส าหรับกรรมการ ดังน้ี 

  คู่มือกรรมการ 

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 

2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

3. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน 

4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท 

5. ข้อบังคับบริษัท 

6. คู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของส านักงาน ก.ล.ต. 
ข้อมูลอื่น ๆ  

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท 

- รายงานประจ าปี พร้อมกับจัดท า Presentation เพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม่  

 กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน  สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร

ที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย  IOD   ซ่ึงกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 100  รวมถึงหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้
ผู้บริหารได้รับความรู้เก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร  รวมถึงการอบรม / สัมมนา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม   

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนการก ากับดูแลกิจการ 
ส าหรับเลขานุการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายก ากับดูแลกิจการและนักลงทุน

สัมพันธ์  รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งที่จัดโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.  / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเน่ือง
และสม่ าเสมอ 
 

8. แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรท่ีจะ

เป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ  ดังน้ี 

1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้
เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นล าดับขั้นตอนต่อเน่ือง   

2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ   
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมท างานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง 
4. ก าหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต าแหน่งให้เหมาะสม 

5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น 
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6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน 

7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ  
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  และความซ่ือสัตย์ ต่อองค์กร

และมองภาพรวมขององค์กร  เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในล าดับต่อไป 

บริษัทได้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นการประชุมผลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อย   รวมถึงการประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อร่วมก าหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป  เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมและปลูกจิตส านึกในการท างานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น  เป็นส่วนหน่ึงของแผนการสืบทอดงาน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ผู้บริหารในล าดับต่อไปอย่างต่อเน่ือง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

 

9. การด าเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตส านึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง  ให้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหน่ึงในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซ่ึงมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส 

ซ่ึงปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 
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สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งม่ันท่ีจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม          

ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและ
ประโยชน์ทั งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ในระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เก่ียวข้องให้
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน อาทิ ความปลอดภัย สิทธิ มนุษยชน พลังงาน การจัดการของเสีย และการดูแลสังคมและชุมชน คือ 

“พนักงาน เข้าใจ 

ผู้บริหาร  มีส่วนร่วม 

และ  ร่วมกันพัฒนา” 

เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยบริษัทส่งเสริมการปลูกจิตส านึก 

เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ  ผู้บริหารมีส่วนร่วมเข้าถึง และร่วมกันพัฒนาทั งในองค์กร ชุมชน และสังคม  ดังนั น บริษัทจึง
ตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และพนักงาน ทุกคน ตลอดจนชุมชนและ
สังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและน าพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  

 

 

 

 (นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน 

บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public Company 

Limited : CEN ได้จัดท ารายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เช่ือถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทก าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนท่ีส าคัญ และการประเมินระดับ
ความส าคัญของประเด็นที่ เก่ียวข้องต่อเป้าหมายและการด าเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการด าเนินงานที่ส าคัญด้านสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

แนวทางการรายงาน  
การจัดท ารายงานฉบับนี  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการด าเนิน 

งานที่ส าคัญด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ 

(Integrated CSR Reporting Framework) ซ่ึงจัดท าโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท ารายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล 
 

ขอบเขตการรายงาน  
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการก ากับดูแล ส่งเสริม

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานฉบับนี   

บริษัทมีแผนงานท่ีจะจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ าทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการ
จัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
มากที่สุด และสื่อสารผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง 
 

ช่องทางการเผยแพร ่ 
รายงานฉบับนี  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม  เพื่อใช้พิจารณา

ประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดท าภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดี รวมทั งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อ
ความหลาก หลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  

ทั งนี  สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี  ซ่ึงได้รวมอยู่ในรายงานประจ าปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถาม 

ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : 
 

 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ : 0-2682-6345  

E-mail : kenika@cenplc.com  
 

 บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั น 19  
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ : 0-2682-6345  

โทรสาร : 0-2682-6344 

เว็บไซต์ : www.cenplc.com 
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นโยบายภาพรวม  
บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำหลักกำร “พัฒนำอย่ำงยั่งยืน” (Sustainable Development) มำเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยวิเครำะห์ผลกระทบและสร้ำงคุณค่ำให้เกิดควำมสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล (CG) ในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบูรณำกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่กำรใช้
ทรัพยำกรกำรผลิต กำรจัดกำรคลังสินค้ำ และกำรขนส่ง กำรจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค และกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์หลังกำรขำย 

ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อยก ำหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำร  (CSR in Process)       
เพื่อช่วยลดปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อย  ตระหนักว่ำธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
และบริหำรจัดกำรวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ต้องบูรณำกำรสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

 
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียมี บทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนิน ธุรกิจ จึงให้
ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสำนเสวนำ กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตำม
บทบำท ของแต่ละภำคส่วนอย่ำงเหมำะสมรวมถึงได้ ทรำบควำมคำดหวัง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน ได้เสีย ท ำให้สำมำรถ
ตอบสนองได้อย่ำงถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง โดยจ ำแนกผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม และพิจำรณำก ำหนด 
พันธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำม ต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น พนักงำน 

ลูกค้ำ 

คู่ค้ำ 

เจ้ำหนี้ คู่แข่ง 

สังคม ชมุชน 

สิ่งแวดล้อม 

ภำครัฐ 
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ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
ความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ช่องทาง 

การมีส่วนร่วม 
การตอบสนองต่อ 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 
 
 

ผู้ถือหุ้น  
 

 ผลการด าเนินงานและการเติบโต 

ทางธุรกิจ 

 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

 

 การรายงานผลประกอบการทุก
ไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบข่าวตลาด หลักทรัพย์ฯ 

และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

  การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี  

  

 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 

ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ  
ด้วยความเท่าเทียมกัน  

ไม่กระท าการใดอันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ 

  เผยแพร่สารสนเทศส าคัญ
ทั งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันเวลา  
ผ่านช่องทางที่ก าหนด 

 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

อย่างชัดเจน 

 ด าเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาล  

 
 

พนักงาน  

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

 สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม 

 ความมั่นคงในอาชีพ / โอกาส
ความก้าวหน้าในสายงาน  

 ความปลอดภัยในการท างานและ  

อาชีวอนามัย 

 การพัฒนาและการเรียนรู้  

 

 การประชุม การสัมมนา  
การฝึกอบรม 

 การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น  

การแข่งขันกีฬา 
  การเปิดรับความเห็น 

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียง
ตามสาย และติดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

 

 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เสมอภาคกัน ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิ
มนุษยชน 

 จ่ายค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 จัดช่องทางสื่อสารให้
พนักงานสามารถ เสนอแนะ 

หรือร้องทุกข์ในเร่ืองต่างๆ 

 จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และดูแล
สภาพแวดล้อมการท างาน 

โดยค านึงถึงความ ปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพ 

แวดล้อมในการท างาน  

 
 

 

ลูกค้า 

 สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ 

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบ 

ตรงเวลา 
 กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร 

 ประชุมร่วมกับลูกค้า 
 ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์

บริษัท การเย่ียมเยียนลูกค้า / 
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เพื่อเพิ่ม คุณค่าให้แก่สินค้า 
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ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
ความคาดหวัง 
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ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 

 

 

 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 ได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการตัดสินใจ
โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง  

 การมีช่องทางให้ลูกค้าได้
ร้องเรียนหรือ แนะน าเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  

 

และบริการอย่างต่อเนื่อง 
 จัดให้มีระบบและช่องทาง

สื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สอบถามข้อมูล เสนอแนะ 

แสดงความคิดเห็น และ
ร้องเรียน 

 น าข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะไป ปรับปรุง
และพัฒนาสินค้าให้
ตอบสนอง ความต้องการ
ของลูกค้า  

 
 

 

คู่ค้า 

 

 

 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ 

ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามนโยบายบนพื นฐาน 

การแข่งขัน ท่ีเป็นธรรม เสมอภาค 

และเคารพซึ่งกันและกัน 

 การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน  

 

 การชี แจงและส่งเสริมให้คู่ค้า
ทราบถึงนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ในการด าเนินธุรกิจ 

 การเย่ียมเยือนคู่ค้า เพื่อ
แลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ระหว่างกัน และ 

รับฟังปัญหา / ข้อเสนอ แนะ
ต่างๆ 

 ความเป็นธรรม และเสมอภาค  

 

 สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบ
ถึงนโยบาย และจริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ 

 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์และ  

ความเชี่ยวชาญ 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ 
อื่นใด นอกเหนือจาก
ข้อตกลงทางการค้า 

 พิจารณาการจัดซื อจัดจ้าง 
อย่างเหมาะสม  

ตามระเบียบปฏิบัติก าหนด  

 
 

 

 

เจ้าหน้ีการค้า 

 

 

 

 จริยธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินธุรกิจ 

 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ท่ีมีต่อเจ้าหนี  โดยเคร่งครัด  

 

 รายงาน : รายงานประจ าปี  ช าระเงินให้เจ้าหนี ตรงตาม
ก าหนดเวลา และตาม
ข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัด
ช าระ โดยบริษัทใช้วิธีการ
โอนเงินผ่านธนาคาร ใน
ระบบ Media Clearing ซึ่ง
อ านวยความ สะดวกแก่
เจ้าหนี  

 
 

 

คู่แข่ง 
 

 การแข่งขันอย่างเสรีและด าเนิน
กิจกรรม ทางการตลาดอย่าง 
เป็นธรรม  

 

 ช่องทางสื่อสาร : รับข้อมูลจาก
เวทีสาธารณะ  

 

 ด าเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม 

 



รายงานประจำาปี 2560 136

ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
ความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ช่องทาง 

การมีส่วนร่วม 
การตอบสนองต่อ 
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 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็น
ความลับของคู่แข่ง  
ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

 ไม่ท าลายชื่อเสียงด้วยการ
กล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง  

 
 

 
หน่วยงาน 

ภาครัฐ 

 

 

 

 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

 

 รายงาน : รายงานประจ าปี/

ความรับผิด ชอบต่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 กฎระเบียบ : ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

และการก ากับดูแล กิจการ 
 ช่องทางสื่อสาร : การให้ข้อมูล

กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องและตรงเวลา/ เว็บไซต์  

 ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ อย่างถูกต้อง โปร่งใส 

 การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า 
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

 การเข้าชี แจงข้อมูลกับ
หน่วยงานราชการท่ี ก ากับ
ดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 
 

 

 

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกใน
เร่ืองความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ท่ัวทั งองค์กร 

 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิต เคร่ืองจักร 

และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

 มีมาตรการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

สังคมชุมชน  

 การดูแลสิ่งแวดล้อมและ 

ความปลอดภัย 

 การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  

 

 โครงการเพื่อชุมชน ทั งด้าน
อาชีพ การศึกษา และ 

การดูแลสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมสานเสวนาชุมชน 

 รับฟังข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียน  

 แบ่งปันความรู้ ทักษะของ
องค์กรสู่ชุมชน  

ในด้านอาชีพ 

 โครงการเพื่อชุมชน ทั งด้าน
อาชีพ การศึกษา และ 

การดูแลสิ่งแวดล้อม  
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การด าเนนิธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

1.  แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัทด าเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืน ได้แก่ กลุ่มก่อสร้าง  กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มอ่ืน     

มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความ
เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้อย่างม่ันคงในระยะยาว” ดังนั น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั งนี  บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน ตลอดจนผลกระทบ
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้วยการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและ
พนักงานทั่วทั งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อด าเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
ส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน การผลิต การจัดหา
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการงาน
เฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ ดังนี  
  

ด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั งสิ น จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าที่ ดูแลให้บริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้ านการลงทุน เพื่อให้ส่ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั งหลายที่อาจเกิดขึ น 

 

ด้านสังคม  
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีก าหนด

แนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท ย่อย รวมทั งจัดให้มีการด าเนินงาน
ด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่ าเสมอ  

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทย่อยเพ่ือเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี  ยังมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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พัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่ก าหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั งจัด
ให้มีการด าเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

ด้านส่ิงแวดล้อม  
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 

อนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดขึ น รวมทั งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ 

ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

2. การก ากับดูแลกจิการที่ด ี 
คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญและมุ่งม่ันในการด าเนิน

ธุรกิจบนพื นฐานของหลัก การก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยน าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติ ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้ องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็น
ธรรม รับผิดชอบและค านึงถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ พร้อมอยู่
บนพื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบริษัท ก ากับดูแลและติดตาม 

การท างานของฝ่ายจัดการ  
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การด าเนนิธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 
 
1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  ภายใต้การแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตาม
กรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี   

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการ
แข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั งแต่การคัดเลือก 

และ ประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา  
2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ

ผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า  

4. การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่น ามาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อ 

ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี   
ลูกค้า : 

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 
ของสินค้าหรือบริการนั นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 

(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการท่ีลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ รวมทั งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

(7) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  
คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :   

(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานท่ีรับผิดชอบในการจัดซื อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน 

(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื อ-ขาย   สินค้าหรือจ่าย
ค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม 

คู่แข่งทางการค้า :  
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบายในการ

แข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี   
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(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม 

(3) ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

ภาครัฐ :  
ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับหน่วย  งานภาครัฐ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการท่ีดี รวมทั งต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  

ทั งนี  บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

  

การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด 

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม 

การเลี ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ  เพื่อรักษาไว้ซ่ึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี  

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี  
(1) ไม่เป็นการกระท าโดยตั งใจเพื่อครอบง า ชักน า หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซ่ึงความได้เปรียบ

ใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซ่ึง
การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน 

(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรก านัล) 
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือ     

ปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด 

2. การเลี ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระท าได้ 
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั นตอนตามข้อก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
ท างาน 

3. พนักงานสามารถรับของขวัญซ่ึงมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ
ซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และน าส่ง
ของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อน าไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตาม
ความเหมาะสม 

ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอ่ืน 
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ลิขสิทธ์ิต่างๆ  สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทาง  

การค้า เป็นสิ่งส าคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท  ดังนั น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมี
หน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธ์ิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั งหมด และใช้สิทธ์ิเหล่านั นอย่างรับผิดชอบ 
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นอกจากนี   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอ่ืนด้วย 

ในปี 2560 บริษัทไม่ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
 

2.  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ  
บริษัทได้น ากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นกับสิ่งแวดล้อม  เริ่มต้นจากการคัดเลือก 

วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า ใช้พลังงานจาก 

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
  

การจัดหาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กระบวนการจัดซื อเป็นกระบวนการส าคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือก 

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการ 

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั งพนักงาน และผู้ส่งมอบมีการ 

ปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ น การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การจัด
การพลังงาน การจัดการน  า การจัดการของเสีย  

บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงคุณภาพ ปริมาณ 

และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อก าหนดขั นต่ าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี  
 

ISO 9001 ISO 14001  
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า  มาตรฐานการประเมินคู่ค้า  

1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานก าหนด 

2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามก าหนดเวลา 

3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่ก าหนด  

1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การคัดแยกขยะ/ทิ งขยะ ถูกต้องตามประเภทและสถานที่ 
3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสียที่ออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม 

5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 

6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

9. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้เก่ียวข้อง  
 

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย  
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ  และผู้จัดจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์
พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ท าให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าท่ีมีการ
ด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
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ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและ พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุม      

การผลิต การจัดการของเสีย ทั งนี  เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ ด าเนินธุรกิจร่วมกัน  
 

ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั น ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

ซ่ึงในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั น ไม่ได้จ ากัดขอบเขตเฉพาะในส่วนท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงจากการด าเนิน
ธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
 

3.  ความรับผดิชอบตอ่ผู้บรโิภค  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของลูกค้าเป็นกุญแจส าคัญ อันน าไปสู่ความส าเร็จ

ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี   
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกับสินค้าและบริการ 
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินค้าหรือบริการนั นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ 

รวมทั งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดย   มิชอบ 

(7) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  
 

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า  
บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการ

ลดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและด าเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซ่ึงการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP  

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยได้ท าการ
ตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ทั งด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความ
ม่ันใจและเชื่อม่ันได้ว่าบริษัทย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเน่ือง 
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การด าเนนิธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม 
 
1.  การต่อต้านการทุจริต  

บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้ สินบนและการคอร์รัปชั่น
เป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่มี
นโยบายเสนอสินบนหรือส่ิงตอบแทนในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือ
คงไว้ซ่ึงประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดม่ันในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหาร
และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการ
ทุจริต  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดย
ส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั นบริษัทยังก าหนดให้
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพื่อสื่อสารให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน าไปสู่ การปฏิบัติ   เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดขั นตอน
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี   
คณะกรรมการบริษัท  

- แสดงความมุ่งม่ันต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

-  ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

- ก ากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั งองค์กร 

- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- เป็นผู้ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

- ท าหน้าท่ีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ท าหน้าท่ีในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ  
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั งนี  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปช่ันโดยก าหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งท่ี 4/2560  เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2560 โดยได้ด าเนินการจัดท า  “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน”  และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 

www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี”  ซ่ึงประกอบด้วย 
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1. บทน า 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขต 

4. ค านิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั่น 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
7. การประเมินความเสี่ยงของการคอร์รัปชั่น  

8. การควบคุม  

9. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล  

10. ทรัพยากรบุคคล  

11. การอบรมและการสื่อสาร  

12. กรณีมีข้อสงสัย 

13. การรายงานการพบเห็นการทุจริตให้สินบนและการคอร์รัปชั่น 

14. การปกป้องดูแลพนักงาน 

15. การฝ่าฝืนนโยบาย 

16. การก ากับติดตามและสอบทาน  

17. ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 

18. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

19. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นและการรักษาความลับ 

20. การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

21. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

จากการที่บริษัทได้ เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตอีกครั ง เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

ส่งผลให้ปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 

 

2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน   

ไม่ว่าบุคคลนั นจะมีถิ่นก าเนิด สัญชาติ เชื อชาติ เผ่าพันธ์ุ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็น
ปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการท างาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ  

ในกรณีท่ีพนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการก าหนดช่องทางท่ีสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เก่ียว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมายพร้อมทั งมีกระบวนการแก้ไข  มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและ
ยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่ าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการก าหนดช่องทางที่
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สามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเก่ียว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมายพร้อมทั งมีกระบวนการแก้ไข  มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม 

  

3.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีว่า

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งส าหรับบริษัท และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 
ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน  บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการ
สร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี    

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

(4) การแต่งตั งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจริตใจ และตั งอยู่
บนพื นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั น 

(5) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 

(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั งอยู่บนพื นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

(8) หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่ก าหนด  
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด  โดย
ก าหนดเป็น นโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”  

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเรื่อง      
ที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือ  
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทก าหนด  

บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง      
ผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ ากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่
เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
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(3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
 

(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแล
กิจการที่ดี”) 

  

3.1 การสรรหาและการจ้างงาน  
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึด

หลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั งในด้านเพศ เชื อชาติ ศาสนา  
ซ่ึงในปี 2560 นี  บริษัทมีจ านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 18 คน และยังคงด าเนินการจัดท า

แผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องการด าเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความส าคัญต่อการจัดสรร 

ทรัพยากรในจุดท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจ าเป็นต่อเน่ืองจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 

3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจ การด ารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเช่ือมโยงผลส าเร็จของ
งานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของ พนักงานอย่างเท่าเทียมทั ง ชาย – หญิง ผู้ที่มี
ความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมี
การพัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของ
พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี   

- สวัสดิการที่ส่งเสริมความม่ันคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนส ารองเลี ยงชีพ  สหกรณ์ 
  ออมทรัพย์ เงินบ าเหน็จ 

- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน  
  ค่าพาหนะ ค่าน  ามัน เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 
 

สมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน (work – life balance)  
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี  
 

1.  Happy Body (สุขภาพดี)  
 ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ตรวจหาสารเสพติด   
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2.  Happy Heart (น้ าใจงาม)  
ส่งเสริมให้พนักงานมีน  าใจเอื ออาทรต่อกัน 

 กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิต 

เพื่อนมนุษย์ 
 กิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปัน 

รอยยิ มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 

ทางสังคม 

 กิจกรรมเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ ม  

 

 

3.  Happy Society (สังคมดี)  
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื อเฟื้อต่อชุมชน 

ที่ตนท างานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคม  

  และสภาพแวดล้อมที่ดี 
 กิจกรรมแสงแห่งรอยยิ ม “สร้างห้องสมุด” 

 กิจกรรมวันเด็ก 

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด 

 กิจกรรมอาสาปันความดี ท าดีเพื่อพ่อ 

 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน  าหู 
 กิจกรรมอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้ 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะสะเก็ด 

กับชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื นบ้าน 

 

4.  Happy Family (ครอบครัวดี)  
 กิจกรรมรดน  าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่  

 

 
3.3 การพัฒนาบุคลากร  
บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการท างานที่ก าหนด ส่งเสริมให้พนักงาน

มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซ่ึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั งการสร้างผู้น าในทุกระดับให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม พร้อมที่จะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
นอกจากนี  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน 

ทุกคนได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าขององค์กรเป็นอย่างมาก ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

พนักงานทุกคนทุกระดับตั งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการมีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เพื่อ
เตรียมพร้อม ต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน  ตามแนวทางการพัฒนา
พนักงานของบริษัท  
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3.4 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  ด้วยการก าหนดนโยบายความ
ปลอดภัยอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม รวมทั งมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(คปอ.) เป็นตัวแทน ของพนักงานในการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพไม่ปลอดภัยในการท างานโดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี  

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทย่อย 

กฎหมายก าหนด จ านวน 

จ านวนลูกจ้าง (คน) 
จ านวนกรรมการ 

(คน) 
พนักงาน (คน) 

คณะกรรมการ (คน) 
ชาย หญิง รวม 

RWI 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 163 11 2 13 

UWC 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 400 15 2 17 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. จป.ระดับบริหาร   11 3 14 

2. จป. ระดับหัวหน้างาน 18 7 25 

3. จป. ระดับวิชาชีพ 1 - 1 

รวม 30 10 40 
   

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 31 คน 32 คน 

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการท างาน   

- น้อยกว่า 3 วัน 12 คน 4 คน 

- มากกว่า 3 วัน 3 คน ไม่มี 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดย
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานและนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น มีการอบรมพนักงานบริษัทย่อยในเรื่องของความปลอดภัยใน
การท างาน  
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การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ  
บริษัทย่อยสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ โดยคลอบคลุมความปลอดภัยส่วนบุคคลและความ

ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต กระบวนการท างานทั งระบบ รวมทั งได้เชิญวิทยากรภายนอกมาจัดอบรม “เรื่องการเฝ้าระวัง
และดูแลสุขภาพพนักงาน” 

 

โครงการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” 

หลักสูตร ปัจจัยสิ่งคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพของพนักงานในการ
ท างาน และการจัดการความเครียดในการท างาน 

 

 

โครงการ “อนุรักษ์การได้ยิน” 

หลักสูตร อันตรายจากเสียงดัง 
 

 

 

 

      จัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย 2560” 

 

 

       

 

 

จัดกิจกรรม “ความปลอดภัยวันพุธ” 

 

 

 

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความ 

เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย  และได้จัด
กิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าท างาน 
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การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย  
บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เช่ียวชาญเพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี ให้

ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน  า (boiler) และหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน  

เครนยกเครื่อง 
 

 

 

 

 

 

การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย  
บริษัทย่อยได้ด าเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามท่ีกฎหมายก าหนด  เพื่อป้องกันอันตราย ต่อ

สุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจัดท าเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) 

และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่
ภาชนะบรรจุ สารเคมี ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล รวมถึงมีการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี สารเคมีหกรั่วไหลเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ นด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน  
บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและ

น  ามันหกรั่วไหลและหม้อไอน  ารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอและฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการท างาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและ
บริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง  
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4.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินกิจการของบริษัทและ

บริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั งช่วยลดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการด าเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการด าเนินกิจการขององค์กร  ทั งนี  บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม 
การศึกษา โครงการนักศึกษาฝึกงาน 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) 

โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น 
- วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

สิ่งแวดล้อม โครงการอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้ 
โครงการมอบธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

สังคม โครงการบริจาคโลหิต 
โครงการรดน  าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด 
โครงการอาสาปันความดีท าดีเพื่อพ่อ 
โครงการเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ ม 
โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

โครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ ม 
โครงการสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

 

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม  
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ให้พนักงานเข้าใจถึง

ความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั งบริษัทและบริษัทย่อย
ยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
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โครงการ CSR แสงแห่งรอยย้ิม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงาน

บริษัทย่อยตั งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทมอบเสาส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั งยังสนับสนุน อุปกรณ์
การเรียนการสอนทางไกล ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นต่างๆ ให้แก่
นักเรียนและโรงเรียน ซ่ึงบริษัทได้ด าเนินโครงการนี อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดโครงการขึ นที่โรงเรียนบ้านละกอ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการร่วมสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 ในปี 2560  บริษัทย่อยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ นท่ี อบต.ดอนมนต์  อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  และ
โรงเรียนวัดห้วยโป่งและชุมชนมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
 

การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตส านึกของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทั ง

องค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบ
กับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะท่ีเป็นผู้ประกอบการ
ต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มี ความต่อเน่ืองและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา       
จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับค าข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั ง  

ทั งนี  บริษัทย่อยมีความมุ่งม่ันที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ  และพัฒนาให้ดียิ่งขึ น เพื่อมิให้
สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน 
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การด าเนนิธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ น โดยจัดให้มีคณะท างานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซ่ึงเป็นคณะท างานของ
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบ
มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 
  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทย่อยก าหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  พร้อมก าหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนว

ทางการ ด าเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
1. มุ่งม่ันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบส าคัญที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมในทุกขั นตอนการผลิต ตั งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจ าหน่าย การใช้งาน การจัดการของ
เสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า  

4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ระบบนิเวศ 

5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  ลดการใช้   

ใช้ซ  า น ากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช ้หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบ าบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและ
ป้องกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อด ารงคงไว้ซ่ึงระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน 

  

การจัดการด้านพลังงาน  

บริษัทย่อยด าเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารส านักงาน  และโรงงาน โดยจัดให้มี
คณะท างานการจัดการพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม
แผนงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ 

  

การจัดการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทย่อยเน้นการด าเนินธุรกิจเชิงรุก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนยาวนานโดยปฏิบัติ

ตาม หลักการระบบมาตรฐาน ISO 14001 ควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ น นอกจากนั น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย 

ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั งนี กระบวนการท างานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด  ซ่ึงมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม 

แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอซ่ึงท าให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้  
อย่างต่อเน่ือง พร้อมกันนี บริษัทยังค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ 

บริษัทอีกด้วย 
  

การจัดการคุณภาพอากาศ  
บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ
การผลิตเป็นประจ าทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง 

ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี  

มลภาวะทางอากาศของUWC 

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง 
ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย ผลการตรวจวัด มาตรฐาน 
ฝุ่นละออง (TSP) มิลลิกรัม/ลบ.เมตร 47 240 

 

มลภาวะทางอากาศของ RWI 

ควบคุมโดยมีระบบบ าบัดอากาศ (Scrubber)  ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและท าการตรวจวัด 

 พารามิเตอร ์ ระบบ
บ าบัด 

หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได ้
 

1. Air Emission Quality  

    Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg / m 3 200 4.890 

2) Phosphate  Scrubber mg / m 3 - 0.736 

3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 60 <1.03 

4) Carbon monoxide (CO) - ppm 690 175.6 

2. Working Area Air  

    Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber mg / m 3 <2 0.835 

2) Benzene - mg / m 3 <0.5 0.035 

3) Lead (Pb) - mg / m 3 <0.05 - 

3. Sound Level               

Monitoring 

(8 ชม. การท างาน) 

8 hrs. (Working hours) 
- 1st Drawing 

- PCW1 

- PCW2 

- PCS1 

- PCS2 

- Wire Rod 

- Wire Mesh 

- Hard Draw Wire 

- Pickling 

- 

 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

 

<90 

<90 

<90 

<90 

<90 

<90 

<90 

<90 

<90 

 

85.6 

83.6 

84.3 

80.6 

83.1 

69.9 

84.6 

79.0 

75.6 
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 พารามิเตอร ์ ระบบ
บ าบัด 

หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได ้
 

4. Heat Stress 

Monitoring 

- 1st Drawing 

- PCW1 

- PCW2 

- PCS1 

- PCS2 

- Wire Rod 

- Wire Mesh 

- Hard Draw Wire 

- Pickling 

- 

องศา
เซลเซียส 

งานปาน
กลางไม่เกิน 

32 0C 

31.1 

31.4 

30.9 

30.6 

30.9 

30.2 

31.0 

31.2 

31.5 
 

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC 

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการท างาน 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย ผลการวิเคราะห ์ มาตรฐาน 
Sodium Hydroxide mg/m3 <0.76 2 

Hydrogen Chloride Ppm 1.119 5 C 

Inhalable Dust mg/m3 0.170 15 

Zinc Oxide : Inhalable Dust mg/m3 0.656 15 

หมายเหตุ : C = ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างท างาน 
 

การปล่อยทิ งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่า    

ไม่เกินมาตรฐานดังนี  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งก าเนิด พารามิเตอร ์ หน่วยวัด 
ปริมาณที่
ตรวจวัดได ้

ค่ามาตรฐาน 
 

ปล่อง SGI 

เชื อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ 

 

 

Ø  ของปล่อง m 1.20 - 

อุณหภูมิภายในปล่อง 0C 395 - 

ความเร็วลมในปล่อง m/s 3.91 - 

ปริมาตรอากาศท่ีออกจากปล่อง m 3/min 265.52 - 

ปริมาณออกซิเจน (O2) % 17.7 - 

ปริมาณฝุ่น (TSP) mg/m 3 3.9 60 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppm < 1.3 20 

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์  
(NO as NO2) 

ppm 4.7 120 
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การจัดการคุณภาพน้ าเสีย  
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน  าท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะน ามาบ าบัดทางเคมี เพื่อให้

คุณภาพน  าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด ซ่ึงน  าเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงาน
แต่จะมีบ่อพักน  า และน าน  ากลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครั ง หรือน ามารดน  าต้นไม้ เป็นต้น 

ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน  าเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี  

 

ระบบน  าเสียจากการผลิตของ UWC 

Parameter ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได ้

1.  PH 5.5 – 9.0 8.6 

2.  Total Suspended Solids (TSS)  50 mg / l 10 

3.  Total Dissolved Solid  (TDS)  3,000 mg / l 2,826 

4.  Chemical Oxygen Demand  (COD)  120 mg / l <40 

5.  Zinc   5 mg / l 1.8 
 

 ระบบน  าเสียจากการผลิตของ RWI  
พารามิเตอร ์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ ค่าที่วัดได ้

1.  pH  

 

ผ่านระบบบ าบัดทางเคมี 
ของหน่วยงานเคมีและ 

น  าเสีย 

 

5.5 – 9.0 7.1 

2.  Total Suspended Solids <200 mg / l <2.5 

3.  Total Dissolved Solids <3,000 mg / l 1,640 

4.  Oil & Grease < 10 mg / l <5 

5. Chemical Oxygen Demand < 750 mg / l 17 

6.  Biology Oxygen Demand <500 mg / l 2 

7. Dissolved Oxygen - 7.28 
 

 

การจัดการของเสีย  
บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตหรือสารเคมี  ซ่ึงบริษัทย่อยมีการจัดการขยะท่ัวไป  ขยะน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธี
สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการ
จัดท าข้อปฏิบัติการก าจัดตั งแต่การคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และ
คัดเลือกผู้รับเหมาก าจัดขยะท่ีได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงจะไม่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบริษัทย่อยและ
สังคม ดังนี  

การจัดการของเสียของ UWC  

กากของเสีย วิธีการก าจัด บริษัทที่ก าจัด 
1.  ขยะมูลฝอย น าไปคัดแยกฝังกลบ ส านักงานเขตมีนบุรี 
2.  เศษลวดและโลหะ น ากลับไปหลอมใหม ่ - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถีระวงษ์ รีไซเคิล 

- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 

3.  ตะกอนจากการบ าบัดน  าเสีย ปรับเสถียรและฝังกลบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ จ ากัด (มหาชน) 
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กากของเสีย วิธีการก าจัด บริษัทที่ก าจัด 
4.  สังกะสีฝุ่นและเม็ด Reuse - บริษัท ยูนิคอร์มาร์เก็ตติ ง เซอร์วิสเซส  

(ประเทศไทย) จ ากัด 

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพรานฟาวน์ดีร์ 

- บริษัท นวภัทรกิจ จ ากัด 

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นัฐวุฒ ิพาณิชย์ 

5.  น  ามันไฮโดรลิคเก่า Reuse บริษัท แซนด์ซอร์ จ ากัด (มหาชน) 
6.  กรดเกลือเสื่อมสภาพ แปรสภาพน าไปใช้ใหม่ บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 

 

การจัดการของเสียของ RWI  

กากของเสีย วิธีการก าจัด บริษัทที่ก าจัด หมายเหต ุ

1.  ขยะมูลฝอยจากส านักงาน น าคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  

2.  เศษลวดและเศษโลหะ - น ากลับไปหลอมใหม ่

- น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
  ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ 

- คัดแยกประเภทเพื่อ  
  จ าหน่ายต่อ 

บริษัท ส.โชคชัย จ ากัด 

 

 

 

3. ตะกอนจากการบ าบัดน  าเสีย  

ปรับเสถียรและฝังกลบ 

 

บริษัท เบตเตอร์ 

เวิลด์กรีน จ ากัด (มหาชน) 

 

อ้างอิงตาม
ใบอนุญาตกรม

โรงงาน
อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

    (ฟอสเฟต, ผงสบู,่ หลอดไฟ, 
    เศษผ้าเปื้อนน  ามัน , 
    กากตะกอนน  าเสีย) 
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล 

6. กรวดปนตะกั่ว น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ บริษัท เอสซี แอนด์ซัน  
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
1.  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

(1)  รายได้ 
          บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2560 จ านวน 2,550.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 569.57 ล้านบาท       
เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 1,980.98 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.75 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 1,560.58 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ านวน 397.63 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 34.19  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 1,162.95 ล้านบาท เน่ืองจาก 

 บริษัทย่อย  (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จ ากัด (มหาชน)) (RWI)  มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึงสูงท้ังชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว ลวดเช่ือมไฟฟ้า ลวดตะแกรงเหล็ก ลวดปลอกและลวดสปริง ในปี 2560  จ านวน 
925.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ านวน 326.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 54.59  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน  ซ่ึงมีจ านวน 598.70 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีราคาขายสินค้าและปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น  โดยรายได้หลักมาจาก
การขายลวดแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ในอัตราร้อยละ 58.78 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว อัตราร้อยละ 37.66 และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนอัตราร้อยละ 3.56 ของยอดขาย                                                                                                                                     

 บริษัทย่อย (บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด) (ENS) มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความ
ร้อนในปี 2560 จ านวน 237.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 3.84 ล้านบาท หรือเพิ่มประมาณร้อยละ 1.64  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 234.05  ล้านบาท  

 บริษัทย่อย (บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน))  (UWC)  มีรายได้จาการขายสินค้าต่อไปน้ี 
- รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทโซ่เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่าง โดยในปี 2560 มียอดขาย

จ านวน 11.31 ล้านบาท ลดลงจ านวน 7.65 ล้านบาท หรือ ลดลงประมาณร้อยละ 40.35  เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 18.96 ล้านบาท โดยสินค้าดังกล่าวบริษัทจะน าเข้าจากต่างประเทศมาขาย 
เม่ือมีค าสั่งซ้ือจากลูกค้าเท่าน้ัน 

- รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงประกอบธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จ านวน 30.72 ล้านบาท  
ลดลงจ านวน 13.82 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 31.03 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซ่ึงมีจ านวน 44.54 ล้านบาท 

- รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึงผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 355.39    
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 84.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31.14 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 271.01 ล้านบาท  เน่ืองจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น  

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการจ านวน 932.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 150.03 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.18  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงมีจ านวน 782.10 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึ้นจาก
บริษัทย่อย (UWC) เน่ืองจากส่งมอบงานได้เพิ่มขึ้น 

 ขาดทุนจากการเงินลงทุนจ านวน 30.74 ล้านบาท ประกอบด้วยก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 
5.29 ล้านบาท ตัดจ าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า จ านวน 2.41 ล้านบาท  และส่วนที่เหลือจ านวน 33.63 ล้านบาท
เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า  

 ส าหรับรายได้อ่ืนในปี 2560 มีจ านวน 88.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 
30.30  เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 67.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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รายการ 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว - - 4.18 6.15 4.82 6.54 

รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ 49.83 56.25 24.56 36.13 20.66 28.03 

ดอกเบี้ยรับ 35.55 40.13 32.31 47.56 38.49 52.23 

รำยได้เงินปันผล 0.98 1.11 0.24 0.35 0.64 0.87 

อ่ืนๆ 2.22 2.51 6.69 9.81 9.09 12.33 

รวม 88.58 100.00 67.98 100.00 73.70 100.00 

 บริษัทย่อยรำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ ในปี 2560 จ ำนวน 49.83 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 25.27 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกรำคำขำยเศษลวดสูงขึ้นและบริษัทมีปริมำณกำรผลิตสูงขึ้น จึงท ำให้เศษลวดในกำรผลิตสูงขึ้น 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยรับ ในปี 2560  จ ำนวน 35.55 ล้ำนบำท โดยเป็นดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำก
ธนำคำร, รับจำกกำรน ำเงินฝำกไว้เป็นประกันกำรซ้ือขำยตรำสำรทุน และดอกเบี้ยรับจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของ
บริษัทย่อย (ENS) 

  

(2)  ก าไรขั้นต้น 

 ส ำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรข้ันต้นจำกกำรขำยสินค้ำและงำนบริกำรจ ำนวน 168.16 ล้ำนบำท     
คิดเป็นร้อยละ 6.75 เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีอัตรำก ำไรร้อยละ 7.56 เน่ืองจำกรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำบริษัทย่อย (RWI), งำนบริกำรที่ส่งมอบของบริษัทย่อย (UWC) มีส่วนต่ำงของก ำไรท่ีมำกข้ึน และบริษัทย่อย บริษัท 
ยูดับบลิวซีโกเมน ไบโอแมส จ ำกัด (UKB) มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น แต่ยังมีผลขำดทุนจำกโรงไฟฟ้ำท่ีบุรีรัมย์ท่ีมีกำร
เริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ซ่ึงยอดรวมทั้งปียังเป็นขำดทุน จึงท ำให้ก ำไรขั้นต้นลดลง 

 บริษัทย่อย (RWI) ก ำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 15.06 เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีก ำไร
ขั้นต้น ร้อยละ 10.51 เน่ืองจำกรำคำขำยและปริมำณกำรขำยลวดเหล็กแรงดึงสูงเพิ่มขึ้น นอกจำกน้ีบริษัทมีกำรควบคุมและ
บริหำรจัดกำรด้ำนต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ดีขึ้น 

 บริษัทย่อย (UWC, WJC) ก ำไรขั้นต้นจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 8.52 เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีก ำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.25  เน่ืองจำกรำยได้จำกงำนที่ส่งมอบในปี 2560 มีก ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 
 

 (3)  ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2560  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 2,899.22 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 712.07 ล้ำนบำท จำกปี 2559 
ซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 2,187.15 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 32.56 โดยมีสำเหตุดังน้ี 

 ต้นทุนขำยสินค้ำ จ ำนวน 1,471.82 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 399.10 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 37.20 เม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ ำนวน 1,072.72 ล้ำนบำท โดยผันแปรไปตำมปริมำณกำรขำยท่ีเพิ่มข้ึน  และ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของต้นทุนโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มีกำรเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรของบริษัทย่อย จ ำนวน 852.73 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 127.35  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 
17.56 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  ซ่ึงมีจ ำนวน 725.38 ล้ำนบำท โดยผันแปรไปตำมปริมำณงำนโครงกำรที่ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ 
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 39.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 2.71 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน จ านวน 37.11 ล้านบาท เน่ืองจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายและ มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 240.33 ล้านบาท ลดลงจ านวน 37.34 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ           
งวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 277.67 ล้านบาท  

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 237.71 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อย บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (PLE) ขาดทุน
จากการด้อยค่าของเครื่องจักร จ านวน 22.40 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทไดเมท สยาม จ ากัด มหาชน (DIMET) จ านวน  110.75 ล้านบาท และ บริษัทย่อย บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด 
(EBM) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนกิจการค้าร่วม บริษัท ซันฟลาวเวอร์ กรีน จ ากัด (SFG) จ านวน 54.95 ล้านบาท 
รวมทั้งมีการด้อยค่าของค่าความนิยมของ บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอร์ยี่ จ ากัด  (PGE) จ านวน 52.32 ล้านบาท  

 ต้นทุนทางการเงินจ านวน 56.81 ล้านบาท ลดลง 8.44  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.93 เม่ือเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 65.25 ล้านบาท เน่ืองจากมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
 

 (4)  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ส าหรับปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 156.66 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 33.46  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีผลขาดทุน จ านวน 123.20 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน 228.69     
ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการด้อยค่าเงินลงในบริษัทร่วม (DIMET) และกิจการค้าร่วม (SFG) รวมท้ังมีการด้อยค่าของค่าความ
นิยมของบริษัท (PGE) ด้วย  

 

2.  การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,052.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.35    
ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีสินทรัพย์รวมจ านวน 5,927.63 ล้านบาท  ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184.55 ล้านบาท ลดลงจ านวน 476.65  ล้านบาท จากสิ้นปี 2559   ซ่ึงมี
จ านวน 661.20 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อย(UWC) น าไปจ่ายช าระหน้ีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการการเงิน บริษัทย่อย 
(ENS) จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และบริษัทย่อย(RWI) น าไปจ่ายช าระหน้ีค่าวัตถุดิบต่างประเทศ และน าไปลงทุนในเงิน
ลงทุนระยะสั้น                   

-  เงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 630.08 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 299.49 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 
330.59  ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทย่อย (RWI) น าเงินมาลงทุนในกองทุนของธนาคารแห่งหน่ึงเพิ่มขึ้น 

-  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน จ านวน 941.49 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 282.30 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ซ่ึงมี
จ านวน  659.19 ล้านบาท เน่ืองจากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  โดยมีลูกหน้ีการค้าบุคคลภายนอกสุทธิเพิ่มขึ้น 296.40 ล้านบาท   
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการค้าลดลง จ านวน 24.09 ล้านบาท ลูกหน้ีอ่ืน-บุคคลภายนอกลดลง 10.89 ล้านบาท, รายได้
ค้างรับ-บุคคลภายนอกลดลง 24.23 ล้านบาท  

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จ านวน 8.86 ล้านบาท ลดลง 3.64 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 12.50        
ล้านบาท  

-  สินค้าคงเหลือสุทธิ จ านวน 793.83  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 168.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.86      
จากสิ้นปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 625.77 ล้านบาท  เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจ านวน 46.73 ล้านบาท วัสดุโรงงาน
เพิ่มขึ้นจ านวน 13.30 ล้านบาท งานระหว่างท าเพิ่มขึ้นจ านวน 123.99 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย (UWC) มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
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จ ำนวน 42.99 ล้ำนบำท วัสดุโรงงำนเพิ่มขึ้นจ ำนวน 13.02 ล้ำนบำท และงำนระหว่ำงท ำเพิ่มขึ้นจ ำนวน 120.09 
ล้ำนบำท  ส ำหรับบริษัทย่อย (RWI) มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจ ำนวน 3.75 ล้ำนบำท งำนระหว่ำงท ำเพิ่มขึ้น 3.99 ล้ำนบำท แต่สินค้ำ
ส ำเร็จรูปลดลงจ ำนวน 15.23  ล้ำนบำท   

- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน จ ำนวน 47.02 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจ ำนวน 18.66 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2559 ซ่ึงมี จ ำนวน 
28.36 ล้ำนบำท เน่ืองจำกภำษีซ้ือที่ช ำระเกินเพิ่มขึ้น 

-  เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค้ ำประกันเพิ่มข้ึนจ ำนวน 39.70 ล้ำนบำท  เน่ืองจำกบริษัทย่อย (UWC) น ำไปฝำก    
ค้ ำประกันต่อสถำบันกำรเงินเพื่อให้ออกหนังสือค้ ำประกันให้แก่ลูกค้ำตำมสัญญำงำนโครงกำร 

-  เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ ำนวน 122.08 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 105.13 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2559 ซ่ึงมี จ ำนวน 
227.21 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทย่อย (UWC) ขำดทุนจำกกำรด้วยค่ำเงินลงทุนในบริษัท DIMET จ ำนวน 110.75 ล้ำนบำท 
ส่วนแบ่งขำดทุน จ ำนวน 6.26 ล้ำนบำท  และมีกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มอีก 3 บริษัทจ ำนวน 11.88 ล้ำนบำท 

-  เงินลงทุนในกิจกำรค้ำร่วม ลดลงจ ำนวน  59.47 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2559  ซ่ึงมีจ ำนวน 59.47 ล้ำนบำท โดย
ลดลงจำกบริษัทย่อย EBM ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัท SFG จ ำนวน 54.95 ล้ำนบำท และกลับรำยกำรเจ้ำหน้ี
จำกซ้ือบริษัทย่อย จ ำนวน 4.52 ล้ำนบำท  เน่ืองจำกยังไม่ได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้น  

-  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ จ ำนวน 1,885.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 88.39 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตรำ
ร้อยละ 4.92  จำกสิ้นปี 2559 ซ่ึงมีจ ำนวน 1,797.55  ล้ำนบำท  โดยเพิ่มข้ึนท้ังจำกกำรซ้ือสินทรัพย์ถำวรจ ำนวน 190.94 
ล้ำนบำท  และเพิ่มขึ้นจำกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินใหม่ จ ำนวน 54.12 ล้ำนบำท แต่ลดลงเน่ืองจำกกำรตัดค่ำเสื่อม
รำคำของบริษัทและบริษัทย่อย จ ำนวน 134.09 ล้ำนบำท และลดลงจำกบริษัทย่อย  (PLE) บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
เครื่องจักร จ ำนวน 22.40 ล้ำนบำท 
             -  ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 46.29 ล้ำนบำท ลดลง 52.32 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 53.05 จำกสิ้นปี 2559 
ซ่ึงมีจ ำนวน 98.60 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของบริษัท (PGE)   

-  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ ำนวน 377.69 ล้ำนบำท ลดลง 49.16 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 11.51 จำกสิ้นป ี
2559 ซ่ึงมีจ ำนวน 426.85 ล้ำนบำท โดยซ้ือเพิ่มระหว่ำงปี 0.13 ล้ำนบำท และลดลงจำกกำรตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 49.29     
ล้ำนบำท 

-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนจ ำนวน 81.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 10.76 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนในอัตรำร้อยละ 
15.13 จำกสิ้นปี 2559 ซ่ึงมีจ ำนวน 71.14 ล้ำนบำท โดยเพิ่มข้ึนเน่ืองจำกบริษัทย่อย (ENS )  มีค่ำอุปกรณ์จ่ำยล่วงหน้ำ 
จ ำนวน 23.19 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นจำกบริษัทย่อย  (UWC) มีภำษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืนของปี 2560  
และปี 2559 แต่ลดลงจำกกำรได้รับคืนภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยที่ขอคืนของปี 2558  
 

3.  คุณภาพของสินทรัพย์ 
 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีสุทธิในปี 2560 จ ำนวน 684.71 ล้ำนบำท โดยเป็นลูกหน้ีของบริษัทย่อยท้ังจ ำนวน 

เน่ืองจำกลูกหน้ีในส่วนของบริษัท จ ำนวน 84.17 ล้ำนบำท ได้มีกำรบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจ ำนวนแล้ว โดยสำมำรถ
แบ่งแยกลูกหน้ีได้ตำมอำยุหน้ีได้ดังน้ี   
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อายุหนี้ค้างช าระ 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ลูกหน้ียังไม่ถึงก าหนดช าระ 546.91 67.99 259.27 50.79 258.84 46.39 

ลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ 

   0 -  6 เดือน 137.74 17.13 126.08 24.70 112.29 20.13 

   6 - 12 เดือน 1.95 0.24 1.35 0.26 62.68 11.23 

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 117.78 14.64 123.79 24.25 124.15 22.25 

รวม 804.38 100.00 510.49 100.00 557.96 100.00 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (119.67) 14.88 (143.78) 28.17 (141.48) (25.36) 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 684.71 85.12 366.71 71.83 416.48 74.64 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีการค้าก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 804.38 

ล้านบาท และมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 119.67 ล้านบาท ท าให้มีลูกหน้ีการค้าสุทธิประมาณ 684.71 ล้านบาท โดยเป็น
ลูกหน้ีที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 546.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.99  ลูกหน้ีการค้าที่ค้างช าระไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 
137.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.13  (ลูกหน้ีบริษัทย่อย (RWI) จ านวน 73.10 ล้านบาท และบริษัทย่อย (UWC) จ านวน 
63.41 ล้านบาท)  ลูกหน้ีค้างช าระเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จ านวน 1.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24  และลูกหน้ี
การค้าท่ีค้างช าระเกิน 12 เดือน จ านวน 117.78  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.64  (เป็นลูกหน้ีของบริษัทจ านวน 84.18    
ล้านบาท (บริษัทได้ด าเนินการฟ้องร้องและด าเนินคดีแล้ว) ลูกหน้ีของบริษัทย่อย (RWI) จ านวน 2.46 ล้านบาท และลูกหน้ีของ
บริษัทย่อย (UWC) จ านวน 30.71 ล้านบาท) ส าหรับค่าเผื่อหน้ีสงสูญจะสูญจ านวน 119.67 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญลูกหน้ีของบริษัทจ านวน 84.18 ล้านบาท ลูกหน้ีของบริษัทย่อย (RWI) จ านวน 2.46 ล้านบาท ลูกหน้ีของบริษัทย่อย 
(UWC) จ านวน 27.87 ล้านบาท (ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวข้องกัน-EMC จ านวน 14.12 ล้านบาท โดยเม่ือวันที่ 19 มกราคม 2561 
บริษัทย่อยได้รับช าระคืนทั้งจ านวนแล้ว) ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่า เป็นจ านวนที่เพียงพอและเหมาะสม  

  ส าหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้าน้ัน โดยปกติบริษัทย่อยจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 7 – 90 วัน     

โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี โดยติดตามทวงถามหน้ีที่ครบก าหนดกับลูกค้า และ
ให้เครดิตทางการค้าระยะสั้นส าหรับลูกค้ารายใหม่ โดยปี 2560  มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 95 วัน ซ่ึงลดลง เม่ือเทียบ
กับปี 2559 มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 99 วัน โดยปี 2560 บริษัทย่อย (RWI) มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 
80วัน และบริษัทย่อย (UWC) มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 97 วัน   

 สินค้าคงคลัง 
สินค้าคงคลังสุทธิจ านวน 793.83  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 168.06  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26.86       

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงคลังแสดงได้ดังน้ี 
 

ลักษณะของสินค้าคงคลัง 
2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินค้าส าเร็จรูป 60.14 7.57 76.09 12.16 111.74 17.72 

งานระหว่างท า 289.03 36.41 165.04 26.37 203.48 32.26 
วัตถุดิบ 385.83 48.61 339.10 54.19 274.46 43.52 

วัสดุโรงงาน 58.83 7.41 45.54 7.28 40.98 6.50 

รวม 793.83 100.00 625.77 100.00 630.66 100.00 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 793.83  ล้านบาท โดยมีสัดส่วน
ของสินค้าส าเร็จรูป คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.57  งานระหว่างท า คิดเป็นประมาณร้อยละ 36.41 สัดส่วนของวัตถุดิบ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 48.61  และมีสัดส่วนของวัสดุโรงงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.41  

 หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังจะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียน        
จาก 19.15 เท่า ในปี 2559  เป็น 34.13 เท่า ในปี 2560 ซ่ึงเทียบเท่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 11 วัน ซ่ึงลดลงจาก 
ปี 2559 ซ่ึงมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 19 วัน ทั้งน้ีเป็นไปตามปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ที่เป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

4.  สภาพคล่อง 
 กระแสเงินสด 
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นปี 2560 มีจ านวน 184.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559    

ที่มีจ านวนเงิน 661.20 ล้านบาท โดยลดลงจ านวน 476.65 ล้านบาท  ซ่ึงมีเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 

รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการด าเนินงาน (114.43) 
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน          (591.95) 
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน       211.80 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (494.58) 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 17.93 

เงินสด ณ สิ้นปีลดลงสุทธิ (476.65) 
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีค่าเป็นลบจ านวน  114.43  ล้านบาท  
เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินงานส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช้เงินสดมีก าไรจ านวน 
122.23 ล้านบาท มีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน จ านวน 256.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึน 169.99 ล้านบาท 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 8.37 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น 10.76 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน
เพิ่มขึ้น 234.72 ล้านบาท รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้นจ านวน 25.05 ล้านบาท แต่ลูกหน้ีรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น
จ านวน 2.69 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ 6.59 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย จ านวน 55.98 
ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จ านวน 48.49 ล้านบาท  ดอกเบี้ยรับเงินสด จ านวน 35.38 ล้านบาท และรับคืนเงินภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย จ านวน 21.45 ล้านบาท 

ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่าเป็นลบจ านวน 591.95 ล้านบาท เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทมีรับเงิน
จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อค้า จ านวน 19.29 ล้านบาท  บริษัทย่อย (RWI, ENS) 
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 174.70 ล้านบาท บริษัทรับเงินจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
ที่ถือไว้เพื่อค้าจ านวน 293.43 ล้านบาท เงินรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ จ านวน 0.56 ล้านบาท แต่มีเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อค้า จ านวน 75.88 ล้านบาท  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายจ านวน 511.76 ล้านบาท  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้าจ านวน 146.61 ล้านบาท เงินสด
จ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบก าหนดจ านวน 82.86 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 
10.26 ล้านบาท  บริษัทย่อย (UWC) จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 11.88 ล้านบาท  เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เก่ียวข้องกัน จ านวน 9.35 ล้านบาท  และจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวรจ านวน 192.47 ล้านบาท         
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ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีค่าเป็นบวกจ านวน  211.80  ล้านบาท เป็นผลมาจาก บริษัทย่อยรับ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 344.82 ล้านบาท บริษัทรับเงินสดจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 211.73      
ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI) และ (UWC) รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 9.34 ล้านบาท บริษัทรับเงินสด
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ านวน 19.99 ล้านบาท  บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินของบริษัทย่อย จ านวน 339.39 ล้านบาท บริษัทย่อย (ENS) จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 
24.96   ล้านบาทและบริษัทย่อยจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ านวน 9.73 ล้านบาท  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ท าให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 494.58 ล้านบาท  ท าให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีเงินสดคงเหลือ 
166.62   ล้านบาท  
 

5.  แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 หนี้สิน 
ณ  สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวมจ านวน 2,136.78 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ านวน 214.62  ล้านบาท

จากสิ้นปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 1,922.16 ล้านบาท   ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แต่ลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

หน้ีสินหมุนเวียน ในปี 2560 มีจ านวน 1,786.30 ล้านบาท  เพิ่มข้ึนจ านวน 1,064.52 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559    
ซ่ึงมีจ านวน 721.78 ล้านบาท  มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหุ้นกู้บริษัทย่อย (UWC) จากหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียน จ านวน 800 ล้านบาท เน่ืองครบก าหนดช าระภายเดือนมกราคม 2561  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จ านวน 22.48 ล้านบาท เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้น  220.50 ล้านบาท (เจ้าหน้ี
การค้าบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 214.61 ล้านบาท เน่ืองจากซ้ือวัตถุดิบและวัสดุเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น , รายได้รับ
ล่วงหน้าเพิ่มข้ึน 37.24 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 14.34 ล้านบาท)  ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มข้ึนจ านวน 16.89       
ล้านบาท แต่หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีลดลง จ านวน 1.43 ล้านบาท  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน ในปี 2560  มีจ านวน 350.48 ล้านบาท ลดลงจ านวน 849.90 ล้านบาท จากปี 2559  ซ่ึงมี
จ านวน 1,200.38 ล้านบาท  เน่ืองจากได้มีการจัดประเภทหุ้นกู้บริษัทย่อย (UWC) จ านวน 800.00 ล้านบาท เป็นหน้ีสิน
หมุนเวียน เน่ืองจากครบก าหนดช าระภายในเดือนมกราคม 2561โดยเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2561 บริษัทย่อย(UWC) ได้จ่าย
ช าระหน้ีครบถ้วนแล้ว  หน้ีสินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง 4.24 ล้านบาทเน่ืองบริษัทย่อยมีการจ่ายช าระตามสัญญา  
หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 53.63  ล้านบาท รายได้รอการรับรู้เพิ่มข้ึน 25.05 ล้านบาท  ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มข้ึนจ านวน 7.88 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบริษัทย่อย ( ENS) ลดลงจ านวน 24.96    
ล้านบาท   

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,473.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.14 ล้านบาท           

เม่ือเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจ านวน 2 ,443.95 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินทุนจากการประเมินราคา
ที่ดินของบริษัทย่อย และเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย และลดลงเน่ืองจากขาดทุนจากการด าเนินงาน  

 ความเพียงพอของเงินทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน ซ่ึงคาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยยังมีเงินทุนเพียงพออยู่ 
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 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.86 เท่า เพิ่มขึ้น

จากปี 2559 ซ่ึงมี เท่ากับ 0.79 เท่า เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินรวมในอัตราร้อยละ 11.17 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหน้ี
การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 24.19 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.19 เน่ืองจากบริษัทย่อยมี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 

 ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.48 เท่า ลดลงจากปี 2559 ซ่ึงมี 

เท่ากับ 3.26 เท่า ซ่ึงแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่คาดว่าจะสามารถใช้ช าระหน้ีสินหมุนเวียนเป็น 1.48 
เท่า    

 ความสามารถในการจ่ายช าหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคัญ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบี้ย เท่ากับ 

(0.18)  เท่า ลดลงจากปี 2559  ซ่ึงมีเท่ากับ 1.36 เท่า ซ่ึงแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยลดลง แต่บริษัทยังมีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบี้ยได้ตามเงื่อนไขการกู้ยืม 
  

6.  ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ซ่ึงปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะ

การเงินของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนและจะลงทุน ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังน้ี 

1.  บริษัทย่อย (UWC) ประกอบธุรกิจ  
-    ธุรกิจผลิตงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม  โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมีปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการ

ด าเนินงาน คือ  ลักษณะของการด าเนินกิจการของบริษัท มีแหล่งที่มาของรายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการยื่นซองประกวด
ราคาประมูลงานและได้รับงานจากการประกวดราคาประมูลดังกล่าว จึงท าให้รายได้ในส่วนน้ีของบริษัทมีความผันแปรตาม
ปริมาณงานที่บริษัทประมูลงานได้ ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประกวดราคาประมูลงานหรือไม่ได้รับงานจากการประกวด
ราคาประมูลแต่ละครั้ง ซ่ึงรายได้ของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยความเสี่ยงด้านความ      
ผันผวนของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ท าให้บริษัทมุ่งม่ันพัฒนาบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การผลิตงาน
ส่งมอบให้ลูกค้าให้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานสากล และส่งมอบงานตรงต่อเวลาในราคาที่เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจ         
แก่ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า  

-   ธุรกิจพลังงาน ซ่ึงด าเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัท (UWC)  เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการด าเนินงานคือความสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้าและจัดหาเช้ือเพลิงได้อย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบชีวมวลได้ ทั้งน้ีบริษัทย่อย(UWC) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อเสริมการจัดหา
วัตถุดิบไม้สับมาส่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท และยังมีแผนจะบริหารจัดการสับไม้เอง พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่
เพื่อบริหารการจัดการปลูกพืชพลังงานเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า ทั้งน้ีโรงไฟฟ้าแต่ละโครงการได้มีการจัดหา
ส ารองวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน 

2.  บริษัทย่อย (RWI)  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง  และลวดเชื่อมไฟฟ้า   โดยมี
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการด าเนินงาน คือ ราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันในด้านการขายหากมีการ
แข่งขันสูงอาจท าให้ราคาสินค้าลดลงส่งผลให้บริษัทมีก าไรขั้นต้นลดลง และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงว่าลูกค้ามี
ความต้องการสินค้ามากหรือน้อย 
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 3.  บริษัทย่อย (ENS) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ให้แก่ บริษัท เดอะสยาม
เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จ ากัด และบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ ากัด  (มหาชน) โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานคือ  กรณีเครื่องจักรหยุดชะงักจะท าให้บริษัทขาดความต่อเน่ืองในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน จะท าให้บริษัทไม่มีรายได้จากการประกอบการและมีค่าปรับเน่ืองจากไม่สามารถด าเนินงานตามได้ตามสัญญา  และ
กรณีที่ราคาก๊าซอุตสาหกรรมและค่าก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีการปรับตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน มีการปรับไม่เป็นไปในทางเดียวกันก็
จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท 

4.   บริษัทย่อย  (PLE) จ ากัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงาน คือ การปฏิบัติงานสัญญาตามที่ได้รับให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงมีปัจจัยเรื่องการที่ลูกค้าต้องส่งมอบพื้นที่ให้
บริษัทเข้าไปปฏิบัติงานได้ หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการวางแผนการใช้เครื่องจักรและการรับงานโครงการอ่ืนๆ ท่ีมีการก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงหากการด าเนินงานใน
โครงการน้ันยังไม่แล้วเสร็จ  แต่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปปฏิบัติงานในโครงการใหม่ก่อน ท าให้มีต้นทุนในการขนย้าย
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นและจะต้องเจรจาขอชดเชยจากลูกค้า 

5.   บริษัทย่อย (WJC) จ ากัด ประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ โดยรับ
งานโลหะท้ังในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม พลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ 
โทรคมนาคม และอ่ืนๆ ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง,ท่อเหล็ก เป็นต้น ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของWJC เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการก าหนดราคาขายและก าหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ 
จะรักษาส่วนต่างของก าไรในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆได้ และพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิต
อย่างต่อเน่ืองเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
มีอยู่เดิม  หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 167

รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2560  มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังน้ี 
                                                                                                              จ านวนครัง้ 

ดร.วิศิษฐ์      องค์พิพัฒนกุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ  5/5  
นายยรรยง    วัฒนวงศ์พิทักษ์  กรรมการตรวจสอบ   5/5      
รศ.ดร.ภูษิต   เลิศวัฒนารักษ์   กรรมการตรวจสอบ   5/5   

   

คณะกรรมการตรวจสอบ    ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการก ากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส านักงานก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่ อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องท่ีส าคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร            
ผู้ตรวจสอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี  
 

การสอบทานรายงานทางการเงิน  
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560  ซ่ึงผ่านการสอบทาน

และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน 
ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมี
สาระส าคัญ   รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล   และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า  รายงาน ทางการเงินดังกล่าว  ได้จัดท าขึ้น
โดยถูกต้องในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล    

 

การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
การบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส  ตามแผนงานที่ได้
อนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญของบริษัท  และได้ให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งน้ี ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่อง
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ค วามส าคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้าง
ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความเป็นอิสระ  รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ม่ันใจว่าการด าเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากน้ี ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี
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ของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดท าขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริ ษัทย่อยมีการปรับ
แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน
ตรวจสอบภายใน       

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสม
และมีประสิทธิผล  การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับ
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )  ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
 

- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)  ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างสม่ าเสมอ  สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร  ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีมีแนวทางในการช้ีเบาะแสให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองต ามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2560 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจ านวนรวม 4 ครั้ง   

 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนและกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันท่ีบริษัทมีไว้กับ
บุคคลภายนอก  คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อก าหนด
ดังกล่าว   

      

การสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท ารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกัน   หรือรายการที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และหน่วยงานเก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่ก าหนด เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เก่ียวโยงกันน้ัน บริษัทด าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  รวมทั้งรายการที่มีสาระส าคัญได้รับการเปิดเผย และ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซ่ึง
มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณาน้ัน  บริษัทด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว     

 

ผู้สอบบัญชีภายนอก 
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 ซ่ึงได้

ให้บริการสอบบัญชีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระ
เพียงพอ 
 

- ส าหรับปี 2561  บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของส านักงานบัญชีแห่งใหม่ซ่ึงอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการ
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ จึง มีความเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.สุวัจจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6638   และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301  และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800   และ/หรือ นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6797  แห่งบริษัท   
ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  ("Deloitte")  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2561 และอนุมัติค่าสอบ
บัญชีงบการเงินประจ าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงิน  รายไตรมาสของบริษัท  และงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,800,000.- บาท  ซ่ึงลดลงจากเดิม 28.57% 
        

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560   ท าให้เช่ือได้ว่าบริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ที่
ถูกต้องเชื่อถือได้   มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
 

ในการปฏิบตังิาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็น
อิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจ ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือท้ังจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา   เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
     (ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงินของบริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าข้ึนภายใต้นโยบายของ

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงก าหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดท างบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท 

   

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน 
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน 
 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลเก่ียวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง   ประเมินระบบการควบคุมภายใน   และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล   
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง  ครบถ้วนอย่างเพียงพอ  ที่รักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ   โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 
 

 จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ท าให้คณะกรรมการบริษัทเช่ือได้ว่างบการเงินของบริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด  (มหาชน)   ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงินสด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 
 

 (นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง) 
ประธานกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน)

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่  ธันวาคม พ.ศ.  และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน ดดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  ธันวาคม พ.ศ. 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน 
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน 
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนดยบายการบัญชีที่ส าคัญ

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนด
ดดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านีน 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินร วม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านีนมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการดดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทันงนีน ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านีน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 

ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน ดดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 
 

 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนดยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี  

ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท  

ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนด
ดดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านีน 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินร วม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านีนมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการดดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทันงนีน ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านีน 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อ 4 และ ข้อ 16 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน
และการใช้ดุลยพินิจและเรื่องค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดของส่วนงานด าเนินงานดังต่อไปนีน บริษัท พาราไดซ์กรีนแอน
เนอร์ย่ี จ ากัด (PGE) จ านวน 52.32 ล้านบาท บริษัท สตึกไบดอแมส 
จ ากัด SATUEK จ านวน 40.00 ล้านบาทและ บริษัท ยูดับบลิวซี 
อ าพัน ไบดอแมส จ ากัด (UAB) จ านวน 6.29 ล้านบาท กลุ่มกิจการมี
ความจ าเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปสละ
หนึ่งครันง 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระส าคัญต่องบการเงิน มูลค่าที่ 
คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมขึนนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร
ในการก าหนดตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการประเมินมูลค่า เช่น รายได้ 
อัตราการเติบดตของรายได้ อัตราก าไรขันนต้นและอัตราคิดลด  
 

ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมดดย 
 

1. ค านวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจาก
มูลค่าจากการใช้ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สดดดยวิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
กระแสเงินสดของ PGE ขึนนอยู่กับประมาณการกระแสเงิน
สด (รายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน) ที่เกิดขึนนจาก
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส าหรับห้าปสข้างหน้าดดยใช้
สมมติฐานว่าไม่มีอัตราการเติบดตของกระแสเงินสดตันงแต่
ปสที่ห้าเป็นต้นไป และกระแสเงินสดของ SATUEK และ 
UAB ขึนนอยู่กับประมาณการกระแสเงินสด (รายได้ 
ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน) ที่เกิดขึนนแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดส าหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่
ภายใต้สัญญาซืนอขายไฟและคิดลดประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันดดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนน าหนักของเงินทุนเป็นอัตราคิดลด และ 

 

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง  

 

 ได้รับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จัดท าขึนนดดย
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และได้ท าความเข้าใจและประเมิน
วิธีการจัดท าประมาณการดังกล่าว  

 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวกับงบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และ 

 

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ใน
การจัดท าประมาณการกระแสเงินสดเช่น รายได้ อัตราการเติบดต
ของรายได้ อัตราก าไรขันนต้นและอัตราคิดลด ดดยอ้างอิงกับ
แนวดน้มสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดดยค านึงถึง ความ
อ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีผลต่อมูลค่าของค่าความนิยม 

 

 ทดสอบความถูกต้องของการค านวณและพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของกระแสเงินสดที่รวมในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตของกิจการ 

 

จากการตรวจสอบตามวิธีการข้างต้น ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้บริหารของ
กลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุนและเหมาะสม
กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

2. เปรียบเทียบกับมูลค่าจากการใช้งานของแต่ละหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีและ
พิจารณาบันทึกตันงค่าเผื่อการด้อยค่าถ้าหากมูลค่าจากการใช้
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี  

 

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจ าปสดังกล่าว 
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความ
นิยมของ PGE จ านวน 52.32 ล้านบาท  ทันงนีนสมมติฐานที่ส าคัญได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทข้อ 16 

 

 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการ
ร่วมค้า 

 
 

 

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ข้อ 2 เรื่อง นดยบายการบญัชี และข้อ 13 ส าหรับเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
 

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วม
ค้าซึ่งบันทึกบัญชีดดยวิธีส่วนได้เสีย เมื่อมีหลักฐานซึ่งบ่งชีนถึงการ
ด้อยค่า ผู้บริหารจึงประเมินการด้อยค่า ดดยการเปรียบเทียบมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้ากับมูลค่าตามบัญชี  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจตกต่ า กลุ่ม
กิจการพบว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท ไดเมท สยาม 

จ ากัด (มหาชน) (DIMET) ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 24.50  มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตลาด 
ดังนันนกลุ่มกิจการจึงทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวดดย
เปรียบเทียบมูลค่าทีค่าดวา่จะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชี มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน คือ จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้ค านวณดดย
วิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต จากผลการ
ทดสอบพบว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน DIMET 
จ านวน 110.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนส่วนใหญ่ของผลขาดทุน
ทันงหมดจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า จ านวน 165.70 ล้านบาท ได้บันทึกไว้ในงบการเงินรวม 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากผลขาดทุนจากการ 

ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้ เสียในการร่วมค้า 

มีสาระส าคัญต่องบการเงินรวม 

 

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนีน 
 

 ประเมินกระบวนการจัดท าข้อมูลเพ่ือทดสอบการด้อยค่าของ
ผู้บริหาร และประเมินประสบการณ์ในอดีตของผู้บริหาร รวมถึง
ดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการประเมิน 

 

 ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่ามูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย ดดยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงกับ ราคาที่ ราคา
เสนอซืนอในตลาด MAI  

 

 ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ดดย
วิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต สอบทาน
หลัก ฐานสนับ สนุนข้อสมมติฐานและดุล ยพินิจ ที่ส าคัญ 
พิจารณาหลักฐานจากแหล่งข้อมูลภายนอกและความแม่นย าของ
ข้อสมมติฐานและประมาณการของผู้บริหารในอดีต ดดยเฉพาะ
เรื่องอัตราการเติบดต อัตราก าไรขันนต้น และอัตราการคิดลด 

 

 กระทบยอดข้อมูลที่ใช้ในการท าประมาณการกับหลักฐาน
สนับสนุน เช่น งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 

 

 ทดสอบความถูกต้องของการค านวณและพิจารณาความ
เหมาะสมของกระแสเงินสดที่รวมอยู่ในการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และ 

 

 ตรวจสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานเพ่ือหา
ขอบเขตทีก่ารเปลี่ยนแปลงอนัไม่พึงประสงค์ทันงการเปลี่ยนแปลง
รายตัวและดดยรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการด้อยค่าขึนน 

 

จากการตรวจสอบตามวิธีการข้างต้น ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้บริหาร
ของกลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุน
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับความเข้าใจของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลอื่น  
 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปส แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนันน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปสภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนีน 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปส หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีน ดดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม กิจการและบริษัท 

ในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตันงใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี  

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง  แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ   

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีน  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต  และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านันน และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตันงใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนดยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึนนดดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ 

และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าดดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนนอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ ดครงสร้างและเนืนอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลดดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
กิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทันงหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีนในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึนน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในท างลบมากกว่าผลประดยชน์ต่อส่วน 

ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 

 

 

พิสิฐ  ทางธนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 

กรุงเทพมหานคร 

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567

เงินลงทุนระยะสั้น 9 630,080,130 330,588,280 163,775,749 173,687,780

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 10 941,499,921 659,196,983 13,389,799 9,118,121

ลูกหนี้สัญญาเชา่ทางการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 35,147,008 32,453,392 - -

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น 11 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000

สินค้าคงเหลือ 12 793,826,080 625,766,062 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 47,023,383 28,358,783 3,874,913 3,684,107

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,640,988,434 2,350,059,960 330,630,083 295,973,575

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน 32 219,233,024 179,525,000 - -

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่การเงิน 197,830,644 232,977,652 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.1 - - 975,248,195 1,061,677,651

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2 122,076,045 227,212,163 - -

เงินลงทุนกิจการร่วมค้า 13.3 - 59,471,525 - -

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 404,688,426 404,735,426 404,688,426 404,735,426

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,885,938,651 1,797,554,411 1,096,102 4,694,242

ค่าความนิยม 16 46,288,517 98,604,170 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 377,687,045 426,844,617 15,964 20,924

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 76,337,792 79,503,802 72,384,897 59,387,145

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 81,906,172 71,142,050 1,419,737 841,857

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,411,986,316 3,577,570,816 1,454,853,321 1,531,357,245

รวมสินทรัพย์ 6,052,974,750 5,927,630,776 1,785,483,404 1,827,330,820

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

6
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 177

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 19 325,510,525 303,026,596 - 59,720,143

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 20 576,109,354 355,610,842 9,754,688 9,883,231

หุ้นกู้ 19 800,000,000 - - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 24,960,000 24,960,000 - -

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงิน
  ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 8,114,431 9,549,734 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 16,886,434 - 10,239,840 -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 34,721,902 28,627,415 396,593 402,550

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,786,302,646 721,774,587 20,391,121 70,005,924

หนี้สินไมห่มนุเวียน

หุ้นกู้ 19 - 800,000,000 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 24,520,000 49,480,000 - -

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงิน 19 9,400,059 13,644,662 - -

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 200,092,793 253,715,937 - -

รายได้รอการรับรู้ 59,985,841 34,937,866 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 350,483,285 1,200,383,245 5,356,785 4,463,233

รวมหนี้สิน 2,136,785,931 1,922,157,832 25,747,906 74,469,157

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

7
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รายงานประจำาปี 2560 178

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จ านวน 1,117,712,067 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 22 1,117,712,067 1,117,712,067 1,117,712,067 1,117,712,067

ทุนที่ออกและช าระแล้ว
หุ้นสามัญ จ านวน 745,141,378 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 22 745,141,378 745,141,378 745,141,378 745,141,378

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 891,304,563 891,304,563 891,304,563 891,304,563

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 29,769,475 29,423,562 29,769,475 29,423,562

ยังไม่ได้จัดสรร 289,596,328 449,745,668 93,520,082 86,992,160

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดิน 90,194,118 73,208,187 - -

ผลก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,315,224 957,286 - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (61,253) - - -

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย 425,834,102 254,171,526 - -

รวมส่วนผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 2,473,093,935 2,443,952,170 1,759,735,498 1,752,861,663

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1,443,094,884 1,561,520,774 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,916,188,819 4,005,472,944 1,759,735,498 1,752,861,663

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 6,052,974,750 5,927,630,776 1,785,483,404 1,827,330,820

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

8
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 179

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนยีริง่ เนต็เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รำยได้ 

รายได้จากการขาย 1,560,583,461 1,162,954,159 - -

รายได้จากการใหบ้ริการ 932,131,645 782,096,508 - -

ก าไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุ 9 (30,743,621) (32,053,782) 155,009,580 (33,524,250)

รายได้อ่ืน 25 88,578,178 67,986,503 8,714,840 25,919,181

รวมรำยได้ 2,550,549,663 1,980,983,388 163,724,420 (7,605,069)

ค่ำใช้จ่ำย 26

ต้นทนุขาย 1,471,822,385 1,072,718,977 - -

ต้นทนุจากการใหบ้ริการ 852,732,145 725,383,209 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 39,820,742 37,109,070 - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 240,326,534 277,671,610 37,286,690 37,437,054

ต้นทนุทางการเงิน 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 237,713,790 9,017,563 91,920,629 57,448,439

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,899,227,069 2,187,147,023 130,695,806 97,568,117

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 13.2 (6,261,215) (2,838,561) - -

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (354,938,621) (209,002,196) 33,028,614 (105,173,186)

รายได้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27 44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเนื่อง (310,476,738) (160,337,104) 6,918,254 (93,927,749)

ขาดทนุส าหรับปจีากการด าเนนิงานทีย่กเลิก - (2,514,197) - -

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับปี (310,476,738) (162,851,301) 6,918,254 (93,927,749)

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 21 (8,316,383) (3,523,457) (55,524) (112,417)

ก าไรจากการตีมูลค่าทีด่ิน 54,122,900 - - -

ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก าไรหรือขาดทนุ (9,161,303) 855,157 11,105 22,483

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
การปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผ่ือขาย 1,921,062 1,570,305 - -

หกั  จัดประเภทก าไรทีรั่บรู้เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ (1,389,449) (2,444,800) - -

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (156,138) - - -

ภาษีเงินได้ทีเ่กีย่วกับรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง (173,244) (723,423) - -

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 36,847,445 (4,266,218) (44,419) (89,934)

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (273,629,293) (167,117,519) 6,873,835 (94,017,683)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 96 เปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจำาปี 2560 180

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนยีริง่ เนต็เวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทนุ)

   ส่วนทีเ่ปน็ของผู้เปน็เจ้าของบริษัทใหญ่ (156,664,553) (123,199,070) 6,918,254 (93,927,749)

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (153,812,185) (39,652,231) - -

(310,476,738) (162,851,301) 6,918,254 (93,927,749)

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนทีเ่ปน็ของผู้เปน็เจ้าของบริษัทใหญ่ (142,520,811) (125,211,664) 6,873,835 (94,017,683)

ส่วนทีเ่ปน็ของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (131,108,482) (41,905,855) - -

(273,629,293) (167,117,519) 6,873,835 (94,017,683)

ก ำไรต่อหุ้น 28

ขัน้พ้ืนฐาน
จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง (0.2102) (0.1640) 0.0093 (0.1261)

จากการด าเนนิงานทีย่กเลิก - (0.0013) - -

ปรับลด
จากการด าเนนิงานต่อเนื่อง (0.2246) (0.1675) 0.0093 -

จากการด าเนนิงานทีย่กเลิก - (0.0016) - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 96 เปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

10

186 268



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 
18
1

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ผลก ำไรที่ยงั
ทุนเรือนหุ้น จัดสรรแล้ว - ส่วนเกินทุน ไม่เกิดขึ้นจริงจำก ผลต่ำงจำกกำร กำรเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

ที่ออกและช ำระ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ จำกกำรประเมิน จำกกำรปรับมูลค่ำ แปลงค่ำ สัดส่วน เจ้ำของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
เต็มมูลค่ำแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย จัดสรร รำคำที่ดิน หลักทรัพยเ์ผื่อขำย งบกำรเงิน ในบริษัทยอ่ย บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 745,141,378 891,304,563 29,423,562 574,472,602 73,208,187 1,442,016 - 245,140,717 2,560,133,025 1,669,146,229 4,229,279,254

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่และเรียกช าระทุนเพิ่มเติมของบริษัทย่อย 13 - - - - - - - - - 450,000 450,000

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 13 - - - - - - - - - (48,604,705) (48,604,705)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทย่อย - - - - - - - (64,670) (64,670) 64,670 -

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - RWI - - - - - - - 1,906,897 1,906,897 (2,013,459) (106,562)

เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย - - - - - - - - - (15,995,692) (15,995,692)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ - - - - - - - (17,326) (17,326) 379,586 362,260

ก าไรจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย - - - - - - - 7,205,908 7,205,908 - 7,205,908

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (124,726,934) - (484,730) - - (125,211,664) (41,905,855) (167,117,519)

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 745,141,378 891,304,563 29,423,562 449,745,668 73,208,187 957,286 - 254,171,526 2,443,952,170 1,561,520,774 4,005,472,944

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 745,141,378 891,304,563 29,423,562 449,745,668 73,208,187 957,286 - 254,171,526 2,443,952,170 1,561,520,774 4,005,472,944

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
ก าไรจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย - - - - - - - 169,417,722 169,417,722 - 169,417,722

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.1 - - - - - - - 5,237,791 5,237,791 13,439,169 18,676,960

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยใช้ใบส าคัญแสดงสิทธิ 13.1 - - - - - - - (171,222) (171,222) 9,550,031 9,378,809

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - - - - 301,472 301,472

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย - - - - - - - (2,821,715) (2,821,715) (10,608,080) (13,429,795)

ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 - - 345,913 (345,913) - - - - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (159,803,427) 16,985,931 357,938 (61,253) - (142,520,811) (131,108,482) (273,629,293)

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 745,141,378 891,304,563 29,769,475 289,596,328 90,194,118 1,315,224 (61,253) 425,834,102 2,473,093,935 1,443,094,884 3,916,188,819

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ

ก ำไรสะสม ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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รายงานประจำาปี 2560 
18
2

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หุ้นสำมัญที่จะออก
ทุนที่ออกและ จำกกำรใช้ใบส ำคัญ ทุนส ำรอง รวมส่วน
ช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น แสดงสิทธิ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือต้นปี วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 745,141,378 891,304,563 - 29,423,562 181,009,843 1,846,879,346

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - (94,017,683) (94,017,683)

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 745,141,378 891,304,563 - 29,423,562 86,992,160 1,752,861,663

ยอดคงเหลือต้นปี วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 745,141,378 891,304,563 - 29,423,562 86,992,160 1,752,861,663

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับปี
ทุนส ารองตามกฎหมาย 24 - - - 345,913 (345,913) -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - 6,873,835 6,873,835

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 745,141,378 891,304,563 - 29,769,475 93,520,082 1,759,735,498

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก ำไรสะสม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 183

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (354,938,617) (211,516,393) 33,028,614 (105,173,186)

รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 26 183,429,725 172,639,700 2,411,443 1,406,152

ดอกเบี้ยรับ 25 (35,552,904) (32,309,996) (4,661,375) (8,425,042)

ดอกเบี้ยจ่าย 26 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624

รายได้เงินปันผล 25 (981,564) (240,000) (981,564) (10,568,008)

หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (5,318,029) 8,506,366 (60,000) (60,000)

หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืม 26 - 9,475,508 8,000,000 21,475,508

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ) 26 (1,896,876) 283,687 - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 26 - - 83,842,859 35,454,488

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15 22,402,859 599,951 - 518,443

ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 15 125,546 1,579 - 1,579

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (443,301) - 77,770 -

ตัดจ าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้า 9 2,406,925 2,406,925 -

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพ่ือค้า 33,691,788 53,445,390 33,691,788 53,445,390

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพ่ือค้า (60,200) (1,054) (60,200) (1,054)

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือค้า (2,039,616) (8,530,816) (2,039,616) (8,530,811)

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้า (726,346) 1,733 (726,346) 1,733

ก าไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพ่ือค้า (934,497) - (505,483) -

ก าไรจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพ่ือค้า 9 - - (170,376,837) (9,007,385)

ก าไรจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย (2,023,447) (4,182,533) - -

ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - (3,594,452) - (3,594,452)

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - (13,739,616) - -

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - 878,142 (17,399,811) (2,383,621)

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,163,672) 3,316 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

- ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 21 6,152,146 6,523,097 838,028 580,397

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 13.2 6,261,215 2,838,561 - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า 13 54,946,525 - - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 16 52,315,653 - - -

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 110,754,937 - - -

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (256,483,039) (37,181,624) (601,189) (1,149,146)

ลูกหนี้รายได้สัญญาเชา่การเงิน (2,693,616) 28,088,484 - -

สินค้าคงเหลือ (169,985,477) 10,893,254 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (8,368,853) (10,826,952) (277,815) (291,296)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (10,764,122) 13,653,738 (577,880) -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 234,723,179 (49,099,905) (128,543) (490,640)

รายได้รอการรับรู้ 25,047,975 21,189,579 - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 21 (6,588,718) (6,398,146) - -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 6,094,486 2,458,586 (5,957) 42,535

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน - (4,612,524) - -

กระแสเงินสด(ใชไ้ปใน)จากการด าเนินงาน (66,798,461) 14,493,253 (32,616,702) (34,065,792)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจำาปี 2560 184

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดใช้ไปในจำกกำรด ำเนินงำน (ต่อ) (66,798,461) 14,493,253 (32,616,702) (34,065,792)

เงินสดรับดอกเบี้ย 35,382,065 37,392,359 1,050,886 9,054,553

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (55,975,868) (56,872,469) (1,820,410) (2,898,515)

รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 21,456,240 24,609,834 - -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (48,489,693) (40,108,404) (28,857,167) (11,491,293)

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (114,425,718) (20,485,427) (62,243,393) (39,401,047)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า (73,692,733) (56,841,138) (73,692,733) (56,841,138)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพ่ือค้า (146,605,429) - (146,605,429) -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้า (2,190,969) - (2,190,969) -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบก าหนด 9 (82,858,254) (62,710,904) - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 9 (511,760,000) (207,922,000) - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ (10,262,372) (617,840,498) - (95,490,992)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2 (11,880,034) (228,860,983) - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - (53,225,000) - -

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 29.6 (9,347,802) (119,775,988) (82,500,000) (15,900,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์ (192,471,587) (281,260,710) (82,104) (1,893,204)

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 (132,100) (530,979) - (24,800)

เงินสดรับจากเงินมัดจ าจ่ายเพ่ือซื้อกิจการ - 9,000,000 - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า 16,366,906 62,367,618 16,366,906 62,367,618

เงินสดรับจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้า 2,917,315 9,216 2,917,315 9,216

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 174,700,000 389,579,108 - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพ่ือค้า 293,431,017 - 139,000,000 -

เงินสดรับจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพ่ือค้า - - 211,726,710 9,007,385

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 39,294,453 - 39,294,453

เงินสดรับจากการขายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - 66,000,000 - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.1 - 134,800,000 19,986,408 2,681,449

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29.6 - 183,935,988 5,000,000 57,120,000

เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 37,062,500 - 37,062,500

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 560,982 2,797,612 1,330,000 -

เงินปันผลรับ 25 981,564 240,000 981,564 10,568,006

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น (39,708,024) (976,691) - -

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน (591,951,520) (704,858,396) 92,237,668 47,960,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 185

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด มหำชน
งบกระแสเงินสด ต่อ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ธันวำคม พ ศ

พ ศ พ ศ พ ศ พ ศ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดใช้ไปในจำกกำรด ำเนินงำน ต่อ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพ่ือค้า
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้า
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบก าหนด
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย สุทธิ
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินมัดจ าจ่ายเพ่ือซื้อกิจการ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า
เงินสดรับจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพ่ือค้า
เงินสดรับจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพ่ือค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเพ่ิมขึ้น

เงินสดสุทธิ ใช้ไปใน ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า ถึง เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 344,830,067 59,720,144 - 59,720,144

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 (24,960,000) - - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 800,000,000 - -

เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - 15,000,000

เงินสดรับจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 211,726,710 9,007,385 - -

เงินสดรับจากใบส าคัญแสดงสิทธิ - 357,930 - -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทย่อย
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - 450,000 - -

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทย่อยได้ออกหุน้สามัญแล้ว 23 9,336,003 - - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอ านาจควบคุม 13.1 19,986,408 2,681,449 - -

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - (2,336,287) - -

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - - - (75,000,000)

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (339,388,220) (104,000,000) (59,388,220) -

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - (24,960,000) - -

เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (9,731,684) (149,479) - -

เงินปันผลจ่าย - (15,995,692) - -

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน 211,799,284 724,775,449 (59,388,220) (279,856)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ (494,577,954) (568,374) (29,393,945) 8,279,590

ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 661,196,460 661,764,834 54,943,567 46,663,977

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (1,389) - - -

ยอดคงเหลือสิ้นปีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 166,617,117 661,196,460 25,549,622 54,943,567

ส ำหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร 19 (17,935,905) - - -

166,617,117 661,196,460 25,549,622 54,943,567

เงินสดและรายการเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังนี้
จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 116,617,117 661,196,460 - -

จากการด าเนินงานที่ยกเลิก - - - -

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสำระส ำคัญ

 - การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ช าระ 475,479 6,051,759 - -

 - การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเชา่การเงิน 4,051,081 1,333,162 - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 16 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัท 

จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2534 และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้ 
 

900/15 ช้ัน 19 อำคำรเอสวีโอเอทำวเวอร์ ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 

 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอื่น 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำกลุ่มกิจกำร 

 

กำรประกอบกำรธุรกิจบริษัทยอ่ยในของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปได้ดังนี ้
 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 

  

1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (“RWI”) ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว  
    และลวดเช่ือมไฟฟ้ำ 
  

2. บริษัท เอื้อวทิยำ จ ำกัด (มหำชน) (“UWC”) ผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมและโครงเหล็กเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 

    เสำโทรคมนำคม โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชุบสังกะสี  
    และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่งก ำลัง 
  

3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (“ENS”) ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 
  

4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (“PLE”) รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์  
  

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด (“EBM”) จัดจ ำหน่ำยเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้ำชีวมวล 
  

6. บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จ ำกัด (“WJC”) รับจ้ำงออกแบบ ผลิตและประกอบโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบ 
  

7. บรษิัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (“PGE”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม 

8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด (“UKB”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 

9. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด (“SLR”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 

10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ำกัด (“SATUEK”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล  
11. บริษัท ยูดับบลิวซี อ ำพัน ไบโอแมส จ ำกัด (“UAB”) โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล  
12. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทช่ันส์ จ ำกัด (“GEP”) ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกพืชพลงังำน 

13. บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชำ) จ ำกัด (“UWCC”) ประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและแปรรูปไม้สบั 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้ ได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญซึ่งใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดังต่อไปนี ้
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543  
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่อกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ งบกำรเงิน 

ยกเว้นเงินลงทุนช่ัวครำว (หมำยเหตุ 2.6) และ ที่ดิน (หมำยเหตุ 2.9) ที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในล ำดับต่อไป  
 

กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินรวม  

ในหมำยเหตุ 4  

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ไม่มีผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 

 

(1) บริษัทย่อย 

 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อกิจกำรบริษัทมีกำร
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รับกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่
กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำก
วันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

 

กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันโดยถือปฏิบัติตำมวิธีซื้อ สิ่งตอบแทน 

ที่โอนให้ส ำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่
เจ้ำของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ำยุติธรรม 

ของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมข้อตกลง  ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น 
มูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นที่รับมำจำกกำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วันที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 

ในกำรรวมธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถกูซื้อก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจ
ใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 

 

สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ  

สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ผลก ำไรขำดทุนที่เกิดขึ้น
ในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของต้อง 

ไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้บันทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลังไว้ในส่วนของเจ้ำของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจที่มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มำที่ระบุได้ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำร
รวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้อจะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรง
ไปยังงบก ำไรขำดทุน 

 

กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำร ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก็จะตัดรำยกำรในท ำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ นโยบำยกำรบัญชี
ของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร  
 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับ  

เพ่ือสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทำงตรง  

 

รำยช่ือของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 13 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(2) รำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 

กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้ำของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำร
ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมำ
ในบริษัทย่อยและก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ำของ 

 

(3) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 

 

เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม  ส่วนได้เสียในกิจกำรที่เหลืออยู่จะวัด
มูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม นั้นจะถือเป็นมูลค่ำ 

ตำมบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของ
บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนที่เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกำรนั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 

 

(4)  บริษัทร่วม 

 

บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือกำรที่กลุ่มกิจกำรถือหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม  
 

(5) กำรร่วมกำรงำน 

 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภำระผูกพันตำม
สัญญำของผู้เข้ำร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 

 

กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภำระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
กับกำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่ง
ในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวจะแสดงรวมกับรำยกำรแต่ละบรรทัด
ในงบกำรเงิน 

 

กำรร่วมค้ำ 

กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุนในกำรร่วม
ค้ำรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

 

รำยช่ือกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 13 
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(6) กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย  
 

ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน
ภำยหลังวันที่ได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ รวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 

 

ถ้ำส่วนได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ กิจกำรต้องจัดประเภท
รำยกำรที่เคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ำก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่ลดลง ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

 

ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำร
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น ซึ่ง
รวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำร
ร่วมค้ำนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
หรือรับว่ำจะจ่ำยหนี้แทนบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งช้ีที่แสดงว่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเกิดกำรด้อยค่ำ
หรือไม่ หำกมีข้อบ่งช้ีเกิดขึ้นกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลคำ่
ตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 

รำยกำรก ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะตัดบัญชีตำมสัดส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วน
ได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท ำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมี
หลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จ ำเป็นเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร 

 

(7) งบเฉพำะกิจกำร 

 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ จะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 
ต้นทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำต้องจ่ำย 

ต้นทุนจะรวมต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องจำกกำรได้มำของเงินลงทุนนี้ 
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2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

 

รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลัก  

ที่บริษัทด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 

 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 

 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
หรือวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นปี ได้บันทึกไว้ในก ำไรหรือขำดทุน  
 

เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุน
ของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้
ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนด้วย 

 

(ค) กลุ่มกิจกำร 

 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแ ปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบ
กำรเงินดังนี้ 
 

 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐำนะ
กำรเงินนั้น 

 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  แปลงค่ำด้วยอัตรำถัวเฉลี่ย และ 

 ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด 

 

2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ใน  

ส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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2.6 เงินลงทุน 

 

กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ เป็น 4 ประเภท คือ 

1. เงินลงทุนเพ่ือค้ำ 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก ำหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป  
 

กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน
และทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ 

 

(1) เงินลงทุนเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสั้น  และแสดงรวมไว้ 
ในสินทรัพย์หมุนเวียน 

 

(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก ำหนด คือ เงินลงทุนที่มีก ำหนดเวลำและผู้บริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จนครบก ำหนด 

 

(3) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง  

 

(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ 

 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพ่ือให้ได้มำซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร 

 

เงินลงทุนเพ่ือค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
เพ่ือค้ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก ำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ 

 

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ 

 

บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำเงินลงทุนน้ันอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชี 

ของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ในก ำไรหรือขำดทุน  

 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชี 
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2.7 ลูกหนี้กำรค้ำ 

 

ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินที่คงเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ 

ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำ
เปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหน้ีกำรค้ำ หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 

2.8 สินค้ำคงเหลือ 

 

สินค้ำคงเหลือของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วย วัตถุดิบ (เหล็ก) สินค้ำอุตสำหกรรม สินค้ำทำงกำรเกษตร เช้ือเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงำน 
และสินค้ำระหว่ำงผลิต 

 

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ 

 

รำคำทุนของวัตถุดิบ (เหล็ก) สินค้ำทำงกำรเกษตร เช้ือเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงำน และสินค้ำระหว่ำงผลิตค ำนวณ โดยวิธีถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน้ ำหนัก สินค้ำอุตสำหกรรมค ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน  
 

ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณี
ของสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ำค ำนวณโดยกำรใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยซึ่งได้พิจำรณำรวมกำรปันส่วน
ของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดับกำรผลิตตำมปกติ 
 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนั้นส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริษัทบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ ำเป็น  
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2.9 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  
 

ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินซึ่งผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอกได้ประมำณกำรไว้และจะทบทวนกำรประเมินทุก ๆ 
3 ปี ส่วนอำคำรและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น 

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอกีสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำ
ตำมบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอื่น ๆ จะรับรู้ต้น ทุนดังกล่ำวเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

 

กำรตีรำคำที่ดินท ำให้มูลค่ำตำมบัญชีทีเ่พ่ิมขึ้นจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทนุจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ในส่วนของเจ้ำของ และหำกมูลคำ่ของส่วนที่เคยมีกำรตีรำคำเพ่ิมนั้นลดลงกิจกำรต้องน ำส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ไปรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ข้ำงต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้ำของลดลงตำมไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือ  

จะบันทึกไปยังก ำไรหรือขำดทุน 

 

ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 
 

อำคำรและส่วนปรบัปรุง 10 - 20 ป ี

อำคำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 15 ปี (ตำมอำยุสัญญำ) 
เครื่องจักรและอปุกรณ ์ 5 - 15 ป ี

เครื่องขุดเจำะอุโมงค์ 
- อำยุกำรใช้งำน  5 - 15 ป ี

เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ส ำนักงำน 5 - 10 ป ี

ยำนพำหนะ 5 ป ี

 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  
ให้เหมำะสม 

 

ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที 
 

ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก ำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 

 

ในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่มีกำรตีรำคำใหม่ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์จะโอนไปยังก ำไรสะสม 
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2.10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 

อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพ่ิมขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่ำง 
และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพ่ือเป็นอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนในอนำคต 

 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรท ำรำยกำร 

 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมด  

จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่  
ถูกเปลี่ยนแทนออก 

 

หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ  

 

ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพ่ือปันส่วนรำคำทุนตลอด
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ดังนี้ 
 

อำคำร 20 ปี 
 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมด  

จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่  
ถูกเปลี่ยนแทนออก 

 

2.11 ค่ำควำมนิยม 

 

ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย จะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 

ค่ำควำมนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ  

ค่ำควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในก ำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร 

 

ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอำจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ที่เกิดควำมนิยมเกิดขึ้นและระบุส่วนงำน
ด ำเนินงำนได้ 
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2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำรซื้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  

กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสำมำรถที่น ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5-10 ปี 
 

สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ 

 

ต้นทุนระบบท่อย่อยเพ่ือส่งก๊ำซในโครงกำรลงทุนผลิต และจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อนที่ กลุ่มกิจกำรซื้อมำและ 

มีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัดแสดงในรำคำทุน หักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ต้นทุนระบบท่อย่อยเพ่ือส่งก๊ำซ 

ถูกตัดจ ำหน่ำย และบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
โดยประมำณ 15 ป ี

 

สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

 

สิทธิภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเกิดขึ้นจำกกำรซื้อบริษัทย่อย โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุสัญญำระหว่ำง 8 ถึง 13 ปี โดยใช้วิธีเส้นตรง 

 

2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำ 

ที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน  
ซึ่งหมำยถึงจ ำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 

ที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำ  

ควำมนิยมซึ่งรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ  
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 

 

สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วน ใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น 

ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในก ำไร
หรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น 

 

สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ  
 

จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้ำงอยู่  
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำย  

จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ 
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ 

 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 

 

สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำว
รับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัด
มูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 

 

2.15 เงินกู้ยืม 

 

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบ
กับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

 

ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพ่ือให้ได้เงินกู้มำจะรับรู้เป็นต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรเงินกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บำงส่วนหรือ
ทั้งหมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทั่งมีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือ
ทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะตัดจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกู้  
ที่เกี่ยวข้อง 

 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ  
12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุน
ของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมที่
จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ที่
จ ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำยได้เสร็จสิ้นลง 

 

รำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยเฉพำะ ที่ยังไม่ได้น ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขไปลงทุนเป็นกำร
ช่ัวครำวก่อน ต้องน ำมำหักจำกต้นทุนกำรกู้ยืมที่สำมำรถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์  
 

ต้นทุนกำรกู้ยืมอื่น  ๆต้องถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดขึ้น 

 

2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ ในกรณีนี้ ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของตำมล ำดับ 

 

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ีผลบงัคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินงำนและเกิดรำยได้ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะ
ของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ  โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถน ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตีควำม 
และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจัดเก็บ 

 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ใน
งบกำรเงิน  

 

อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิด
จำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบัญชีและก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษี 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยช ำระ 

 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำจ ำนวนผลต่ำง
ช่ัวครำวน้ันมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงช่ัวครำวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงช่ัวครำว  

และกำรกลับรำยกำรผลต่ำงช่ัวครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต 
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย 

ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 

 

2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

 

กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน็ค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 

 

โครงกำรสมทบเงิน 

 

กลุ่มกิจกำรจัดให้มีกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบที่ได้ก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของกลุ่มกิจกำร และบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับ 

เงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริษัท บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะ 

ต้องจ่ำยเงินเพ่ิมเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรบัเงินสมทบ
จ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบก ำหนดจ่ำย 

 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 

 

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จ ำนวนปีที่ให้บริกำร และค่ำตอบแทน 

 

หนี้สินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพันนี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำด
ของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบก ำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้อง
ช ำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่และได้รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของ เกิดขึ้นจำกกำร
ปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด 

 

ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.18 ประมำณกำรหนี้สิน 

 

ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดท ำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันน้ันมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้กิจกำรต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป  

และตำมประมำณกำรจ ำนวนที่ต้องจ่ำยได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหนี้สินจะไม่รับรู้ส ำหรับขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

ในกรณีที่มีภำระผูกพันที่คล้ำยคลึงกันหลำยรำยกำร กิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นที่กิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือจ่ำยช ำระ  

ภำระผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำร
จะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ ำ 

 

กิจกำรจะวัดมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพัน โดยใช้
อัตรำก่อนภำษีซึ่งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปจัจบุันของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ยงเฉพำะของหนี้สินที่ก ำลัง
พิจำรณำอยู่ กำรเพ่ิมขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ำย 

 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุ้นสำมัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ  
 

ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้ำของ โดยน ำไป 

หักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรตรำสำรทุนดังกล่ำว 

 

กรณีที่บริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซื้อคืนหุ้นสำมัญของบริษัทกลับคืน (หุ้นทุนซื้อคืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพ่ิมเติม  

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง(สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของ  

ของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิ่งตอบ
แทนใด ๆ ที่ได้รับจำกกำรขำยหรือน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้  
ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ 
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2.20 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออก 

 

กลุ่มกิจกำรได้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย 

ที่เกี่ยวข้องแล้วจะแสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ “ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” ในส่วนของเจ้ำของ เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้น  
เงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้น 

 

2.21 สัญญำก่อสร้ำง 

 

สัญญำก่อสร้ำงคือสัญญำที่เจรจำเฉพำะเจำะจงเพ่ือก่อสร้ำงสินทรัพย์รำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำรซึ่งสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดหรือ
ต้องพ่ึงพำกันในด้ำนกำรออกแบบ เทคโนโลยีและหน้ำที่หรือเช่ือมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในกำรใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ำย 

 

เมื่อผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้ได้ไม่เกินกว่ำ
ต้นทุนตำมสัญญำซึ่งค่อนข้ำงแน่ว่ำจะได้รับคืน ต้นทุนตำมสัญญำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดเมื่อเกิดขึ้น 

 

เมื่อผลกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ  และมีควำมเป็นไปได้ที่สัญญำก่อสร้ำงจะมีก ำไร  
ให้รับรู้รำยได้ตลอดระยะเวลำของสัญญำก่อสร้ำง เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ต้นทุนกำรก่อสร้ำงทั้งหมดเกินกว่ำรำยได้  
ค่ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นค่ำใช้จ่ำยทันที 
 

ในกำรก ำหนดขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำง จะไม่พิจำรณำต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  

ในอนำคต ซึ่งแสดงอยู่ในรูปสินค้ำคงเหลือจ ำนวนเงินที่จ่ำยเป็นเงินล่วงหน้ำ หรือสินทรัพย์อื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นทุน 

 

กลุ่มกิจกำรแสดงจ ำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจกำรมีสิทธิเรียกร้องจำกผู้ว่ำจ้ำงส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นสินทรัพย์ของกิจกำรส ำหรับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นและก ำไรที่รับรู้ (หักด้วยรำยกำรขำดทุนที่รับรู้แล้ว) สูงกว่ำจ ำนวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ซึ่งจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บที่ลูกค้ำ
ยังไม่ได้ช ำระและจ ำนวนเงินประกันผลงำนจะรวมอยู่ภำยใต้หัวข้อ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  
 

กลุ่มกิจกำรจะแสดงจ ำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเรียกร้องจำกกิจกำรส ำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นหนี้สินของกิจกำรส ำหรับ
จ ำนวนเงินที่เรียกเก็บมำกกว่ำต้นทุนที่เกิดขึ้นและก ำไรที่รับรู้(หักด้วยรำยกำรขำดทุนที่รับรู้แล้ว) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.22 กำรรับรู้รำยได้ 
 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

 

รำยได้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยส ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 
และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยส ำคัญในกำรได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินค้ำนั้น ไม่อำจวัดมูลค่ำของจ ำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หรือมี  
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำ 

 

รำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 

 

รำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อน รับรู้ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำโครงกำรลงทุนผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อน ซึ่งรำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำ ค ำนวณจำกปริมำณกระแสไ ฟฟ้ำที่จ่ำยจริงตำมมิเตอร์ 

ที่ยอมรับกำรส่งมอบกับรำคำเฉลี่ยค่ำกระแสไฟฟ้ำในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ ส่วนรำยได้จำกกำรขำยพลังงำน  

ควำมร้อน ค ำนวณจำกปริมำณพลังงำนควำมร้อนที่จ่ำยจริงตำมมิเตอร์ที่ยอมรับกำรส่งมอบในอัตรำเท่ำกับกำรซื้อก๊ำซธรรมชำติ  
ในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ 

 

รำยได้จำกงำนโครงกำร 

 

รำยได้จำกงำนโครงกำรรับรู้ในงบก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่องำนผลิตส ำเร็จซึ่งตรวจรับงำนและส่งมอบงำนให้แก่ผู้ซื้อ ณ หน้ำโรงงำน
ของกลุ่มกิจกำร (Inspection) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำหรือ
งำนโครงกำรที่มีนัยส ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 

 

ส ำหรับงำนโครงกำรที่กลุ่มกิจกำรต้องมีกำรขนส่งผลงำนให้กับลูกค้ำ จะรับรู้รำยได้ในงบก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อลูกค้ำได้รับ
มอบผลงำนและลงนำมตรวจรับงำน พร้อมออกใบแจ้งหนี้และใบส่งของ(ถ้ำมี) กำรรับมอบผลงำนอำจแบ่งเป็นสัดส่วนตำมผลงำนที่
บริษัทได้ส่งมอบแก่ลูกค้ำ 

 

รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์ 

 

รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์ประกอบด้วยจ ำนวนเมื่อเริ่มแรกตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำบวกจ ำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำอันเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพ่ือจูงใจ หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิด
รำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ เมื่อสำมำรถประมำณผลของงำนขุดเจำะอุโมงค์ตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยได้และ
ต้นทุนจำกกำรขุดเจำะอุโมงค์จะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมควำมส ำเร็จของงำนที่ได้ส่งมอบและออกใบแจ้งหนี้แล้ว 

 

หำกผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนขุดเจำะและจำกกำรรับจ้ำงและงำนโครงกำร รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.22 กำรรับรู้รำยได้ (ต่อ) 
 

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ 

 

รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมรำยได้ที่ก ำหนดในสัญญำตำมงวดที่ถึงก ำหนดช ำระ 

 

ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่น 

 

 รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนในวันที่กลุ่มกิจกำรมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ (เหล็ก) บันทึก เมื่อมีกำรประมูลขำยแล้ว 

 ส่วนลดรับจำกหนี้ค่ำปรับงำนล่ำช้ำตำมสัญญำ บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน เมื่อได้รับอนุมัติจำกคู่สัญญำแล้ว 

 ก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยสัญญำล่วงหน้ำเมื่อปิดสถำนะ
ของสัญญำ 

 รำยได้อื่นๆ รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 

 

2.23 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 

เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มจะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินรวมในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 

 

3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  

ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเช่ือ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ กลุ่มกิจกำรไม่ได้ถือหรือออก
เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ เพ่ือกำรเก็งก ำไรหรือกำรค้ำ 

 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นส่วนที่ส ำคัญของธุรกิจของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำมสมดุลของระดับควำมเสี่ยง  

ที่ยอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเสี่ยง และต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 

3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  
 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยหมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจำกดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมบำงส่วนเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำดและบำงส่วนมีอัตรำดอกเบี้ยต่ ำกว่ำในตลำด กลุ่มกิจกำรจึงมิได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืม 
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3 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำที่ เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่เป็น
สำระส ำคัญ กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 

3.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

 

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรให้สินเช่ือ คือ ควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถช ำระหนี้แก่กลุ่มกิจกำรตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ
ก ำหนด 

 

ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดนโยบำยทำงด้ำนกำรให้สินเช่ือเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเช่ือดังกล่ำวโดยสม่ ำเสมอโดยกำรวิเครำะห์
ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำยที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ รวมทั้งได้ติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิดและรับค่ำสินค้ำเป็นเช็ค ลงวันที่
ล่วงหน้ำและเรียกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินงำน 

 

3.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 

กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอ  

ต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและเพ่ือท ำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ 

 

กำรประมำณกำรทำงบัญชี ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่สมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี 
และใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณทำงกำรบัญชี 

ที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญที่อำจเป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบ
ระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดังนี้ 
 

ก) กำรซื้อธุรกิจ 

 

กลุ่มกิจกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำกซื้อกิจกำร โดยใช้วิธีกำรปันส่วนมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิ มูลค่ำของค่ำควำมนิยมขึ้นกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ วิธีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิเกี่ยวข้องกับกำรใช้  

ดุลยพินิจของผู้บริหำร ซึ่งข้อมูลและข้อสมมติฐำนที่ใช้มีผลต่อกำรประเมินมูลค่ำควำมนิยม 

 

ข) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำควำมนิยม และพิจำรณำข้อบ่งช้ีกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกปี 
ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.11 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำก
กำรใช้ กำรค ำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำรของผู้บริหำร กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำที่จะ
ได้รับคืน 
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ค) ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเก็บหนี้ไม่ได้ ผู้บริหำรใช้ดุลย
พินิจในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยส ำหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจำรณำจำกหลำย ๆ  วิธีผสมกัน เช่น ตำมอัตรำร้อยละของรำยได้ กำร
วิเครำะห์อำยุหนี้ ประสบกำรณ์กำรเก็บหนี้ โดยพิจำรณำสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้วิธีประมำณค่ำ
และสมมติฐำนต่ำง  ๆเหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและอำจต้องมีกำรปรับปรุงค่ำเผื่อดังกล่ำวใน
อนำคต 

 

ง) อำยุกำรใช้งำนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

กำรประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีผลอย่ำงมำกต่อค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรใช้
งำน และมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสินทรัพย์จะมีกำรประเมินทุกปี เพ่ือสะท้อนอำยุกำรใช้งำนที่คงเหลืออยู่จริง โดยค ำนึงถึง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสภำพทำงกำยภำพของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

 

จ) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้และหนี้สินภำษีเงินได้จะรับรู้จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน กับมูลค่ำคงเหลือตำม
บัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีควำมเป็นไปได้อย่ำงสูงที่จะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพ่ือใช้กลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ กลุ่มกิจกำรใช้ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต 
และช่วงเวลำที่จะใช้ผลแตกต่ำงช่ัวครำวนั้น กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนดังกล่ำวในแต่ละงวดอำจท ำให้มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญ
ต่อสถำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

ฉ) เงินกู้ยืม 

 

กลุ่มกิจกำรได้ค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดโดยอัตรำคิดลดอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  
ซึ่งกรรมกำรของกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะจัดหำเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในอนำคตจะมีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืม 

 

ช) ผลประโยชน์พนักงำน 

 

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
โดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของ
ภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยเมื่อเกษียณอำยุ 
 

กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำร
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันเมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ  

 

ข้อสมมติฐำนหลักอื่น  ๆส ำหรับภำระผูกพันบ ำเหน็จบ ำนำญอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในตลำด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยในหมำยเหตุ 21 
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ซ) งบกำรเงินรวมของกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 

 

ผู้บริหำรได้พิจำรณำว่ำกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมทำงพฤตินัย (de facto control) เหนือ UWC ถึงแม้ว่ำจะถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
สิทธิในกำรออกเสียง กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ UWC และไม่มีข้อมูลในอดีตที่ปรำกฏว่ำ 

ผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้รวมกลุ่มเพ่ือใช้สิทธิในกำรออกเสียงร่วมกัน ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยและจะถูกน ำมำจัดท ำงบ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร 

 

5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 

 

นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้ และควำมเช่ือมั่นของตลำดและก่อให้เกิด  

กำรพัฒนำของธุรกิจในอนำคต คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำกับดูแลผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ซึ่ งกลุ่มกิจกำรพิจำรณำจำกสัดส่วนของ
ผลตอบแทนจำกกิจกรรมด ำเนินงำนต่อส่วนของเจ้ำของ ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม อีกทั้งยังก ำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ 

 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำกำรน ำเสนอข้อมูลกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทั้งในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์ใน
ลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำจำกก ำไร(ขำดทุน)หลงัภำษีเงินได้เป็นหลัก 

ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
ด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือคณะกรรมกำรบริษัท ที่ท ำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
 

ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว  
 

ส่วนงำนตำมธุรกิจ 

กลุ่มกิจกำรเสนอข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนทำงธุรกิจที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

ส่วนงำนที่ 1 คือ  ธุรกิจในด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่น 

 

ส่วนงำนที่ 2 คือ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเช่ือมไฟฟ้ำ 

 

ส่วนงำนที่ 3 คือ  ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยโครงเหล็กชุบสังกะสีส ำหรับเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงเสำโทรคมนำคม และโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย 
ให้บริกำรชุบสังกะสีและจ ำหน่ำยสินค้ำอุปกรณ์ส่งก ำลังรวมถึงธุรกิจออกแบบ, ผลิต และจ ำหน่ำยโครงสร้ำงหลักตำมแบบ 

 

ส่วนงำนที่ 4 คือ  ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน 

 

ส่วนงำนที่ 5 คือ  ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและขุดเจำะอุโมงค์ 
 

ส่วนงำนอื่น ได้แก่ ธุรกิจ เกษตรกรรม  
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของงบกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 ส่วนงำนที่ 4 ส่วนงำนที่ 5 ส่วนงำนอื่น รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

        

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่        

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2559        

รำยได้รวม (7.61) 608.80 867.23 680.73 0.01 44.95 2,194.11 

หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (28.47) (0.48) (31.36) (152.82) - - (213.13) 

รำยได้สุทธิ (36.08) 608.32 835.87 527.91 0.01 44.95 1,980.98 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (63.56) 14.85 29.92 (55.98) (33.22) (52.35) (160.34) 

        

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ - - - - - (2.51) (2.51) 

        

สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน 4.69 232.94 344.44 892.28 94.25 228.95 1,797.55 

สินทรัพย์อื่น       4,130.08 

สินทรัพย์รวม       5,927.63 

 

 งบกำรเงินรวม 

 ส่วนงำนที่ 1 ส่วนงำนที่ 2 ส่วนงำนที่ 3 ส่วนงำนที่ 4 สว่นงำนที่ 5 ส่วนงำนอื่น รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

        

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่        

   31 ธันวำคม พ.ศ. 2560        

รำยได้รวม 163.72 944.89 1,094.08 635.51 0.04 31.64 2,869.88 

หัก  รำยกำรระหว่ำงกัน (194.99) (0.35) (105.49) (18.50) - - (319.33) 

รำยได้สุทธิ (31.27) 944.54 988.59 617.01 0.04 31.64 2,550.55 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (152.04) 81.23 30.18 (128.19) (34.34) (107.31) (310.47) 

        

สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน 1.10 228.26 365.35 1,020.98 61.55 208.70 1,885.94 

สินทรัพย์อื่น       4,167.03 

สินทรัพย์รวม       6,052.97 
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 

7.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูล
สำมำรถแสดงได้ดังนี ้
 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน  
 ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล

รำคำ) หรอืโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น 

 ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้)  

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งไม่รวมเงินฝำกประจ ำที่แสดงภำยใต้ หลักทรัพย์ที่ถือไว้ 
จนครบก ำหนดภำยใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     

 กองทุนรวม - 8,242,687 - 71,575 

 ตรำสำรทุน 136,766,739 - 113,500,010 - 

หลักทรัพย์เผื่อขำย     

 กองทุนรวม - 480,740,408 - 141,125,349 

รวมสินทรัพย์ 136,766,739 488,983,095 113,500,010 141,196,924 

 

กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ของก ำไรจำกเงินลงทุนเผื่อขำยจ ำนวน 1,389,449 บำท (พ.ศ. 2559 จ ำนวน 2,444,800 บำท)  
จำกก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งเกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนระหว่ำงปี 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2  

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     

 กองทุนรวม - 8,242,687 - 71,575 

 ตรำสำรทุน 155,533,062 - 173,616,205 - 

รวมสินทรัพย์ 155,533,062 8,242,687 173,616,205 71,575 

 

ไม่มีกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี 
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7 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

7.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 

 

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยตรำสำรทุน ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ 
(“NAV”) ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในตลำดตรำสำรหนี้แห่งประเทศไทย ซึ่งค ำนวณโดยผู้จัดกำรกองทุนผู้ออกตรำสำรนั้น 

 

8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

เงินสดในมือ 1,362,731 917,950 729 521 

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน     

   และออมทรัพย์ 178,517,131 649,999,823 25,181,127 54,578,178 

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น 4,673,160 10,278,687 367,766 364,868 

 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567 

 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์มีดอกเบี้ยในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่ำง
ร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี) 
 

เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอัตรำดอกเบี้ยในระหว่ำงอัตรำร้อยละ 0.80  ถึง ร้อยละ 1.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่ำงร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 0.95 ต่อปี) 
และเงินฝำกดังกล่ำวมีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน  

 

9 เงินลงทุนระยะสั้น 

 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบดว้ยรำยกำรดังต่อไปนี ้
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 

     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 325,218,227 145,009,426 273,989,642 113,571,584 

หลักทรัพย์เผื่อขำย 478,633,096 480,740,408 137,861,460 141,125,350 

หลักทรัพย์ที่ถือไวจ้นครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี 4,330,296 4,330,296 75,891,346 75,891,346 

 808,181,619 630,080,130 487,742,448 330,588,280 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน มูลค่ำยุติธรรม 

 บำท บำท บำท บำท 

     

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 343,984,550 163,775,749 334,105,837 173,687,780 
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9 เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนช่ัวครำว ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

   หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  

 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  

 เพื่อค้ำ เผื่อขำย ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

     

รำคำตำมบัญชีต้นปี  113,571,584 141,125,350 75,891,346 330,588,280 

ลงทุนเพ่ิม 222,489,131 511,760,000 82,858,254 817,107,385 

จ ำหน่ำยเงินลงทุน (155,012,776) (172,676,555) (154,431,015) (482,120,346) 

กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน (33,631,588) 531,613 - (33,099,975) 

กำรด้อยค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ (2,406,925) - - (2,406,925) 

ดอกเบี้ยรับ - - 11,711 11,711 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี  145,009,426 480,740,408 4,330,296 630,080,130 

  

 งบกำรเงินรวม 

   หลักทรัพย์ท่ีถือไว้  

 หลักทรัพย์ หลักทรัพย์ จนครบก ำหนด  

 เพื่อค้ำ เผื่อขำย ภำยใน 1 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

     

รำคำทุน 325,218,227 478,633,096 4,330,296 808,181,619 

ก ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น (180,208,801) 2,107,312 - (178,101,489) 

มูลค่ำยุติธรรม 145,009,426 480,740,408 4,330,296 630,080,130 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หลักทรัพย์ 
 เพื่อค้ำ 

 บำท 

  

รำคำตำมบัญชีต้นปี  173,687,780 

ลงทุนเพ่ิม 222,489,131 

จ ำหน่ำยเงินลงทุน (196,362,649) 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน (2,406,925) 

กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน (33,631,588) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี  163,775,749 
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9 เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนช่ัวครำว ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หลักทรัพย์ 
 เพื่อค้ำ 

 บำท 

  

รำคำทุน 343,984,550 

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (180,208,801) 

มูลค่ำยุติธรรม 163,775,749 

 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ตัดจ ำหน่ำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพ่ือค้ำ (2,406,925) - (2,406,925) - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะสั้น 5,294,892 8,529,080 3,271,445 8,529,080 

ก ำไรจำกกำรขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น     

   ในบริษัทย่อย - - 170,376,837 9,007,385 

ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรถือเงินลงทุน     

   ที่ถือไว้เพ่ือค้ำ (33,631,588) (53,444,336) (33,631,588) (53,444,336) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ  - 13,739,616 - - 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

   (หมำยเหตุ 13.1) - (878,142) 17,399,811 2,383,621 

 (30,743,621) (32,053,782) 155,009,580 (33,524,250) 

 

บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ ำนวน 5.24 ล้ำนบำท - สุทธิจำกภำษี และก ำไรจำกกำรขำยใบส ำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

ในบริษัทย่อย จ ำนวน 169.38 ล้ำนบำท - สุทธิจำกภำษี (พ.ศ. 2559 : 7.21 ล้ำนบำท - สุทธิจำกภำษี) ในส่วนของเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 
ในงบกำรเงินรวม 
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10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก  790,271,130 493,869,553 84,178,921 84,178,921 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (105,566,088) (129,658,902) (84,178,921) (84,178,921) 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก - สุทธ ิ 684,705,042 364,210,651 - - 

     

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

   (หมำยเหตุ 29.5) 14,120,263 16,620,653 - - 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,120,263) (14,120,263) - - 

ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ - 2,500,390 - - 

     

ลูกหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก 30,846,443 41,741,258 528,783 12,500 

ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน - สุทธิ     

   (หมำยเหตุ 29.5) 172,088,636 172,945,983 - 463,175 

รำยได้ค้ำงรับ - บุคคลภำยนอก  18,828,503 43,055,853 112,322 73,347 

รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      

   (หมำยเหตุ 29.5) 404,556 929,794 12,317,573 8,071,959 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  34,626,741 33,813,054 431,121 497,140 

 941,499,921 659,196,983 13,389,799 9,118,121 
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10 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 
 

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

บุคคลภำยนอก     

ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 546,906,261 258,374,168 - - 

เกินก ำหนดช ำระ     

   น้อยกว่ำ  3 เดือน 125,796,395 110,448,429 - - 

   3 - 6 เดือน 11,946,361 14,027,825 - - 

   6 - 12 เดือน 1,947,141 1,354,043 - - 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 103,659,972 109,665,088 84,178,921 84,178,921 

 790,256,130 493,869,553 84,178,921 84,178,921 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (105,551,088) (129,658,902) (84,178,921) (84,178,921) 

 684,705,042 364,210,651 - - 

     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 29)     

ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ - 897,764 - - 

เกินก ำหนดช ำระ     

   น้อยกว่ำ  3 เดือน - 447,592 - - 

   3 - 6 เดือน - 1,155,033 - - 

   6 - 12 เดือน - - - - 

   มำกกว่ำ 12 เดือน 14,120,263 14,120,264 - - 

 14,120,263 16,620,653 - - 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,120,263) (14,120,263) - - 

 - 2,500,390 - - 
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11 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

บุคคลภำยนอก     

   - ตั๋วสัญญำใช้เงิน 9,452,383 9,452,383 9,452,383 9,452,383 

   - สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น 8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,302,383) (18,302,383) (18,302,383) (18,302,383) 

 - - - - 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 29.6)     

    - ตัวสัญญำใช้เงิน  - - 163,940,000 86,440,000 

    -สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น 8,858,890 12,500,000 - - 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (39,900,000) (31,900,000) 

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 

ในระหว่ำงไตรมำสสอง พ.ศ. 2560 บริษัทได้ประเมินกำรได้รับคืนในเงินให้กู้ยืมแก่ EBM และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ จ ำนวนเงิน 8.00 ล้ำนบำท  

ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

12 สินค้ำคงเหลือ  
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท 

   

วัตถุดบิ - สทุธ ิ 385,833,414 339,101,759 

วัสดุโรงงำน  - สุทธ ิ 58,825,624 45,534,411 

งำนระหวำ่งท ำ 289,028,650 165,039,138 

สินค้ำส ำเร็จรปู  - สุทธ ิ 60,138,392 76,090,754 

 793,826,080 625,766,062 

 

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 1,296.78 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,012.75 ล้ำนบำท) 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ 

 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยมีดังตอ่ไปนี ้
 

   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 

  ประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ชื่อบรษิัท ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

      

ถือหุ้นทำงตรง      

1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ 

   จ ำกดั (มหำชน) 
ผลิตและจ ำหน่ำยลวดเหลก็แรงดึงสูงทั้งชนิด 

   เส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเชือ่มไฟฟำ้ 

ไทย 303.02 300.10 72.18 74.24 

2. บริษัท เอื้อวทิยำ จ ำกัด  
   (มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้อตุสำหกรรมโครงเหลก็ 

   เสำสำยส่งไฟฟำ้แรงสูง เสำโทรคมนำคม  
   โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชบุสังกะสี  
   และจ ำหน่ำยอุปกรณ์ส่งก ำลัง 

ไทย 1,316.25 1,316.25 39.23 39.23 

3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำน 

   ควำมร้อน 

ไทย 302.50 302.50 100.00 100.00 

4. บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง  
   จ ำกดั 

รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์  ไทย 144.00 144.00 99.99 99.99 

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  
   จ ำกดั  

จัดจ ำหน่ำยเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำเชิงมวล ไทย 50.00 50.00 99.00 99.00 

6. บริษัท ดบัเบิ้ลยู เจ ซี   
    เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

งำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบและ 

   บริกำรขึ้นรูปงำนโลหะ 

ไทย 97.50 97.50 94.25 94.25 

       

ถือหุ้นทำงอ้อม       

1. บริษทั พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ย่ี  
    จ ำกดั  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลและธุรกิจกำรเกษตร 

 

ไทย 250.00 250.00 25.50 23.54 

2.  บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน  
    ไบโอแมส จ ำกัด  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 

 

ไทย 240.00 240.00 39.23 39.23 

3. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด  โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล ไทย 18.25 18.25 39.23 39.23 

4. บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ำกดั  โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล ไทย 16.25 260.00 39.23 39.23 

5. บริษทั ยูดบับลวิซี อ ำพัน  
    ไบโอแมส จ ำกดั  

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล 

 

ไทย 9.38 150.00 39.23 39.23 

6. บริษัท กรีน เอนเนอย่ี แพลน
    เทชั่นส์ จ ำกัด  

ผลิตและจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์แปรรูปจำกพืช
พลังงำน 

ไทย 0.10 - 21.58 - 

7. บริษัท ยูดับบลิวซี (กมัพูชำ) จ ำกดั  ธุรกิจโรงงำนไม้สับ กัมพูชำ US$ 25,000 - 27.46 - 

 

ถือหุ้นบริษัททำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี ้
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท 

   

ยอดคงเหลอืต้นป ี 1,061,677,651 1,001,938,974 

ลงทุนเพ่ิม - 95,490,992 

ขำยเงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย  (2,586,597) (297,827) 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุ (83,842,859) (35,454,488) 

ยอดคงเหลอืปลำยป ี 975,248,195 1,061,677,651 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 

 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 บริษัทได้จ ำหน่ำยหุ้นของ RWI จ ำนวน 8,179,700 หุ้น และได้รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน จ ำนวน 19.99 
ล้ำนบำท บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวน 17.40 ล้ำนบำท ภำยใต้ “ก ำไร(ขำดทุน)  จำกเงินลงทุน”  

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กลุ่มกิจกำรรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 5.24 ล้ำนบำท ในส่วนของเจ้ำของของบริษัทใหญ่โดยตรง 

ในงบกำรเงินรวม 

 

ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จ ำนวน 5,823,339 หน่วย และ
ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 9,331,743 บำท กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จ ำนวน 171,222 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำง 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของ  

ของบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน RWI ลดลงเป็น 

ร้อยละ 72.18 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 74.24) 

 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W2) จ ำนวน 42,608 หน่วย และ
ช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 4,260 บำท หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน UWC ยังคงเดิม 

ร้อยละ 39.23 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 39.23) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนใน UWC ร้อยละ 39.23 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมี
อ ำนวจควบคุมทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ UWC ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน PLE และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จ ำนวน 34.40 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน EBM และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

จ ำนวน 49.44 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส์ จ ำกัด  
 

ในวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2560 UWC บริษัทย่อยในกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื้อกิจกำรของ GEP โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 20,000 หุ้น  
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท รวมเป็นเงิน 55,000 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 55.00 กลุ่มกิจกำรแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงอ้อมใน GEP อัตรำร้อยละ 21.58 

 

บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ ำกัด  
 

ในไตรมำส 4 พ.ศ. 2560 บริษัทย่อย UWC ได้ลงทุนเพ่ิมใน PGE จ ำนวน 13.43 ล้ำนบำท ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อมใน PGE เพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 25.50 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 23.54) กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุนจ ำนวน 2.82 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดขึ้นจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของของบริษัทใหญ่
โดยตรงในงบกำรเงินรวม 

 

บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จ ำกัด  
 

ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 UWC บริษัทย่อยในกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพ่ิมเติมใน UWCC ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเองโดยลงทุนใน 

หุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 0.89 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 70.00 กลุ่มกิจกำรแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงอ้อมใน UWCC อัตรำร้อยละ 27.46 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

บริษัท สตึกไบโอแมส จ ำกัด  
 

เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย SATUEK 

จำกเดิม 2,600,000 หุ้น เหลือ 650,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัทย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจ ำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย SATUEK 

จำกเดิม 650,000 หุ้น เหลือ 162,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัทย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจ ำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

 

บริษัท ยูดับบลิวซี อ ำพัน ไบโอแมส จ ำกัด  

 

เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย UAB จำก
เดิม 1,500,000 หุ้น เหลือ 375,000  หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัทย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจ ำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย UAB  

จำกเดิม 375,000 หุ้น เหลือ 93,750 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัทย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจ ำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนช ำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  
 

เมื่อวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ . 2559 บริษัทได้จ่ำยช ำระมูลค่ำหุ้นสำมัญ จ ำนวน 980,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 5 บำท  เป็นจ ำนวนเงิน  
4.90 ล้ำนบำท โดยผู้ถือหุ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ช ำระค่ำหุ้นสำมัญบำงส่วน เป็นจ ำนวนเงิน 50,000 บำท 

 

ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 EBM ได้ออกหุ้นสำมัญเพ่ิมเติมจ ำนวน 4.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทและส่วนได้เสีย 

ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวจ ำนวน 39.60 ล้ำนบำท และ 0.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ นอกจำกนี้บริษัทได้ซื้อหุ้น EBM 
จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 25,000 บำท และจ่ำยช ำระค่ำหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้ช ำระให้แก่ EBM จ ำนวน 75,000 บำท ท ำให้
สัดส่วนกำรลงทุนใน EBM เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 99.00 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 98.00) 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จ ำกัด  

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ UWC ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้ขำยเงินลงทุนในบริษัท IMP  
(“บริษัทย่อย”) ให้แก่บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นกำรขำยในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทย่อย 

 

ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท อีเอ็มซี ได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพ่ือซื้อหุ้นของ IMP กำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้วเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวน 0.88 ล้ำนบำท 
ภำยใต้ “ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน” ในงบกำรเงินรวม และไม่ได้น ำงบกำรเงินของ IMP มำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W2) จ ำนวน 
345,684 หน่วย และช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 34,570 บำท กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จ ำนวน 17,464 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำง
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของ
บริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม 

 

หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน UWC ยังคงเดิมร้อยละ 39.23 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 39.23) 
แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนใน UWC ร้อยละ 39.23 อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของ UWC 
ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จ ำนวน 
202,000 หน่วย และช ำระค่ำหุ้นทั้งหมด จ ำนวน 323,200 บำท กลุ่มกิจกำรรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 137.60 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของของบริษัท
ใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวมหลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน RWI ลดลงเป็นร้อยละ 74.24  
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 74.26) 

 

ในไตรมำส 4 พ.ศ.2559 บริษัทได้จ ำหน่ำยหุ้นของ RWI จ ำนวน 955,400 หุ้น และได้รับเงินจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน RWI จ ำนวน 
2.68 ล้ำนบำท บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจ ำนวน 2.38 ล้ำนบำท ภำยใต้ “ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน” ใน 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กลุ่มกิจกำรรับรู้ก ำไร - สุทธิภำษี จ ำนวน 1.90 ล้ำนบำท ในส่วนของเจ้ำของของบริษัทใหญ่โดยตรงใน 

งบกำรเงินรวม 

 

หลังจำกขำยหุ้นของ RWI บริษัทได้ท ำกำรซื้อหุ้นของ RWI จ ำนวน 955,100 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 2.31 ล้ำนบำท เพ่ือรักษำสัดส่วน 

กำรลงทุนในบริษัทย่อย 

 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด (มหำชน)  
 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้น ENS จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 48.58 ล้ำนบำท ท ำให้
สัดส่วนกำรลงทุนใน ENS เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 100.00 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 90.04) 
 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด  

 

บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน PLE และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จ ำนวน 35.45 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” 

ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด  
 

ในวันที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ UKB โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงินทั้งหมด 240.00 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน UKB อัตรำร้อยละ 39.23 

 

กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ UKB เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำส 3  

พ.ศ. 2559 โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่  
กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 

 

มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของประมำณกำรมูลค่ำของรำยกำรสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถ
วิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 บำท 

  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 586,008 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,376,773 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 360,137,314 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 157,000,000 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (17,900,644) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (471,084) 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี (1,180,985) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (11,886,752) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 487,660,630 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 487,660,630 

  

ยอดจ่ำยช ำระ 161,212,431 

เงินสดจ่ำยเพ่ือให้บริษัทย่อยกู้ยืม 343,479,258 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (20,654,625) 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 484,037,064 

  

ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ 3,623,566 

 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ระบุได้สุทธิที่เกินกว่ำยอดจ่ำยช ำระสุทธิจ ำนวน 3.62 ล้ำนบำทได้รับรู้เป็นก ำไรจำก
กำรต่อรองรำคำซื้อภำยใต้ “รำยได้อื่น” ในงบกำรเงินรวม ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อเกิดจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถเจรจำตกลง
ต่อรองรำคำซื้อขำยกับผู้ขำยได้ในรำคำต่ ำ 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 

บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด  
 

ในวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ PGE โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 24,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 2.40 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 23.54 PGE ได้ออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 

2,460,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมได้ลงทุนเพ่ิมจ ำนวน  1,476,000 หุ้น 

และจ ำนวน 984,000 หุ้น ตำมล ำดับ PGE ได้เรียกช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมได้ช ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ว เป็นจ ำนวนเงิน 147.60 ล้ำนบำท และจ ำนวนเงิน 98.40 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กำรเพ่ิมทุนดังกล่ำวไม่ได้ท ำ
ให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปลี่ยนแปลง  
 

กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ  PGE เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำส 3  

พ.ศ. 2559 โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มกิจกำร 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 

 

มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธทิี่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 บำท 

  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 128,530 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 83,825 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 196,349,784 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 816,571 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (696,033) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (371,345) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 196,311,332 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม (100,000,000) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 96,311,332 

  

ยอดจ่ำยช ำระ 150,000,000 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (1,373,015) 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 148,626,985 

  

ผลต่ำงของสิง่ตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม) 52,315,653 

 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับของสินทรัพย์และหนี้สินจ ำนวน 52.32 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้รับรู้เป็น 

ค่ำควำมนิยม กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมรู้เชิงขั้นตอนด้ำนกำรเกษตรและกำรต่อยอด
ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  

 

กลุ่มกิจกำรรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 

บริษัท สตึกไบโอแมส จ ำกัด  
 

ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ SATUEK โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,600,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SATUEK อัตรำร้อยละ 39.23  

 

กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ SATUEK เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำส 4  

พ.ศ. 2559 โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุ่ม
กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 

 

มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 

 บำท 

  

สินค้ำคงเหลือ 184,392 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,503,891 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 190,323,561 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 140,989,304 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (738,958) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,092,462) 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (578,000) 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (24,367,294) 
  

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 306,224,434 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 306,224,434 

  

ยอดจ่ำยช ำระ 167,383,269 

เงินสดจ่ำยเพ่ือให้บริษัทย่อยกู้ยืม 179,163,606 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (325,903) 
ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 346,220,972 

  

ผลต่ำงของผลตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม) 39,996,538 

 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมที่ได้รับของสินทรัพย์และหนี้สินจ ำนวน 40.00 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มกิจกำรรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม 
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ  
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 

บริษัท ยูดับบลิวซี อ ำพัน ไบโอแมส จ ำกัด  

 

ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ UAB โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
100 บำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ABP อัตรำร้อยละ 39.23  

 

กลุ่มกิจกำรได้ท ำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ UAB เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำส 4 พ.ศ. 2559  

โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 

 

มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 บำท 

  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 328,196 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 223,057,903 

สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 170,589,108 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (616,252) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (308,992) 
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน   (2,670,736) 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (217,000) 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (13,548,444) 
  

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 376,613,783 

หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 376,613,783 

  

ยอดจ่ำยช ำระ 102,421,281 

เงินสดจ่ำยเพ่ือให้บริษัทย่อยกู้ยืม 281,236,414 

เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ (751,933) 
ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 382,905,762 
  

ผลต่ำงของผลตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม) 6,291,979 

 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับของสินทรัพย์และหน้ีสินจ ำนวน 6.29 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้รับรู้เป็น 

ค่ำควำมนิยม กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ  
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม   

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้ 
 

   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

  ประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

       

1. บริษัท ไดเมท สยำม 

    จ ำกัด (มหำชน) 
  ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย 

   สีทำภำยนอก 

ไทย 

 

128.32 

 

128.32 

 

24.50 

 

24.50 

 

2. บริษัท อยุธยำ พำวเวอร ์

    ซิสเต็มส์ จ ำกัด 

  ธุรกิจโรงฟ้ำพลังงำนขยะ 

 

ไทย 

 

13.75 

 

- 

 

30.00 

 

- 

 

3. บริษัท สระบรุี เอนเนอยี ่
    ซิสเต็มส์ 2 จ ำกัด 

  ธุรกิจโรงฟ้ำพลังงำนขยะ 

 

ไทย 

 

21.75 

 

- 

 

30.00 

 

- 

 

4. บริษัท อินเตอรโ์กลบ  
    อินเวสเมนต์ จ ำกัด 

  ธุรกิจขำยและให้เช่ำ         

อสังหำริมทรัพย ์

กัมพูชำ 

 

US$ 25,000 

 

- 

 

48.00 

 

- 

 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 

  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  

รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ 227,212,163 

ซื้อเงินลงทุน 11,880,034 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (110,754,937) 

ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรับป ี (6,261,215) 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 122,076,045 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 

 

บริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ซิสเต็มส์ จ ำกัด (“APS”) 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อย UWC ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุน 

ในหุ้นสำมัญของ APS จ ำนวน 165,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 25 บำท มูลค่ำทั้งสิ้น 4.13 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำ 

ร้อยละ 30.00 บริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวเสร็จสิ้นในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

บริษัท สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเต็มส์ 2 จ ำกัด (“SES2”) 

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทย่อย UWC ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยลงทุน 

ในหุ้นสำมัญของ SES2 จ ำนวน 261,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 25 บำท มูลค่ำทั้งสิ้น 6.53 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำ
ร้อยละ 30.00 บริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวเสร็จสิ้นในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 

 

บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จ ำกัด (“IIC”) 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อย UWC ได้ลงทุนใน IIC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน  
1,000 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 1.22 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 48.00  
 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 

 

บริษัท ไดเมท สยำม จ ำกัด (มหำชน) (“DIMET”) 

 

เม่ือวันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2558 ได้มีมติอนุมัติให้กิจกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของ 

DIMET จ ำนวน 62,817,683 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.60 บำท มูลค่ำทั้งสิ้น 226.14 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 24.50 

กิจกำรได้ท ำค ำเสนอซื้อและด ำเนินกำรซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวจนแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปส ำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจ ำนวนที่แสดงอยู่
ในงบกำรเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมดังกล่ำว) ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรำยกำรปรับปรุง  

ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรับปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำย
กำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและบริษัทร่วม 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 

 

  DIMET 

  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  บำท บำท 

    

ส่วนท่ีหมุนเวียน    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  6,272,825 30,135,890 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   136,330,792 135,929,848 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม  142,603,617 166,065,738 

    

หนี้สินหมุนเวียนรวม  (83,947,814) (85,614,217) 
    

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม  55,656,054 57,853,114 

หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม  (6,355,620) (7,175,972) 

สินทรัพย์สุทธิ  107,956,237 131,128,663 

 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 DIMET 

  ส ำหรับงวดตั้งแต่  
 ส ำหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 12 มิถุนำยน 

 วันท่ี 31 ธันวำคม ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท 

   

รำยได้ 302,536,273 305,256,703 

รำยได้อื่น 2,025,437 2,509,496 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย (328,817,722) (312,590,950) 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย (400,315) (494,753) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (24,656,327) (5,319,504) 
รำยได้ภำษีเงินได้ 2,464,960 630,444 

ขำดทุนหลังภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (22,191,367) (4,689,060) 
   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (22,191,367) (4,689,060) 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 

 

 DIMET 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท 

   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 131,128,663 135,817,723 

ขำดทุนในระหว่ำงงวด (22,191,367) (4,689,060) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี 108,937,296 131,128,663 

ส่วนได้เสียในบริษัทรว่ม (ร้อยละ 24.50) 26,689,637 32,126,522 

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ 195,085,641 195,085,641 

กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมำยเหตุ 26) (110,754,937) - 

มูลค่ำตำมบัญชี 111,020,341 227,212,163 

 

13.3 ส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำ 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำมีดังต่อไปนี้ 
 

   ทุนที่ออกและช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน 

  ประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ 

       

บริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จ ำกัด โรงสับไม้ ไทย 150.00 150.00 25.00 25.00 

 

กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำผ่ำนบริษัทย่อย EBM 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 

  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 59,471,525 

หัก  เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ำยช ำระ (4,525,000) 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (54,946,525) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ - 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

13.3 ส่วนได้เสยีในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ในปี พ.ศ. 2560 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของ SFG ท ำกำรย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสำรบัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย ส่งผลให้ไม่ปรำกฏช่ือบริษัทย่อย  EBM เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย EBM จึงด ำเนินกำรฟ้องร้อง SFG และ
กรรมกำรของ SFG เน่ืองจำกผิดสัญญำร่วมทุนและเรียกค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบี้ยเต็มจ ำนวน ในระหว่ำงปีมีกำรเจรจำตกลงกับ
กรรมกำรของ SFG แต่ไม่เป็นผลส ำเร็จ นอกจำกนี้กรรมกำรของ SFG ผิดนัดช ำระไม่จ่ำยคืนตำมที่ได้ตกลงไว้ ดังนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่ทำงบริษัทย่อย EBM จะไม่ได้รับช ำระเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวคืน ดังนั้นกลุ่มกิจกำรจึงตั้งส ำรองกำรด้อยค่ำ
ส ำหรับผลเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกรำยกำรดังกล่ำวเต็มจ ำนวน 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 

 

บริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จ ำกัด (“SFG”) 

 

วันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2559 บรษิัทย่อย EBM ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 45.25 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำร 

ได้พิจำรณำสิทธิในกำรออกเสียงของคณะกรรมกำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนใน SFG เพียงแค่ร้อยละ 25.00  

กลุ่มกิจกำรก็มีอ ำนำจในกำรควบคุมร่วมกับผู้ร่วมค้ำ โดยกลุ่มกิจกำรบันทึกกำรลงทุนใน SFG เป็นกิจกำรร่วมค้ำ 

 

กลุ่มกิจกำรอยู่ในระหว่ำงประเมินมูลค่ำยุติธรรมเพ่ือปันส่วนผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับและยอดจ่ำยช ำระสุทธิให้แก่
สินทรัพย์ หนี้สินที่ได้จำกกำรซื้อ กลุ่มกิจกำรไม่ได้เปิดเผยข้อมูลค่ำควำมนิยมเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำข้อมูลกำรจัดสรรรำคำซื้อ 

 

ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 SFG ได้ออกหุ้นสำมัญมูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำทต่อหุ้น EBM ได้ช ำระค่ำหุ้นจำกกำรเพ่ิมทุนดังกล่ำวเป็น 

จ ำนวนทั้งสิ้น 12,500,000 บำท เพ่ือคงไว้ซึ่งสัดส่วนในผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 25.00 ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 

 

มูลค่ำยุติธรรมตำมส่วนได้เสียของ EBM ในสินทรัพย์และหนี้สินได้มำจำกกำรลงทุน มีดังนี ้
 

 บำท 

  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 20,937 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 14,735,879 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ 78,496,100 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,675,725 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น (840,300) 

หนี้สินภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน (841,121) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (1,331,734) 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (726,434) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 94,189,052 

หัก  มูลค่ำยุติธรรมสุทธิส่วนของผู้ร่วมค้ำ (70,641,790) 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ 23,547,262 

ยอดจ่ำยช ำระสุทธิ 45,250,000 

กำรปรับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ (ค่ำควำมนิยม) 21,702,738 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน อำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559    

รำคำทุน 415,473,522 940,000 416,413,522 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (773,890) (773,890) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,857,206) - (10,857,206) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 404,616,316 166,110 404,782,426 

    

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 404,616,316 166,110 404,782,426 

ค่ำเสื่อมรำคำ - (47,000) (47,000) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 404,616,316 119,110 404,735,426 

    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    

รำคำทุน 415,473,522 940,000 416,413,522 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (820,890) (820,890) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,857,206) - (10,857,206) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 404,616,316 119,110 404,735,426 

    

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 404,616,316 119,110 404,735,426 

ค่ำเสื่อมรำคำ - (47,000) (47,000) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 404,616,316 72,110 404,688,426 

    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    

รำคำทุน 415,473,522 940,000 416,413,522 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (867,890) (867,890) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (10,857,206) - (10,857,206) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 404,616,316 72,110 404,688,426 

    

รำคำยุติธรรม วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 415,798,850 1,008,000 416,806,850 

    

รำคำยุติธรรม วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 415,798,850 1,008,000 416,806,850 

 

รำคำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอก ด้วยกำรก ำหนดมูลค่ำเป็นผลกำรอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยในตลำดล่ำสุดที่สำมำรถซื้อได้
อย่ำงอิสระ มูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของล ำดับช้ันมูลค่ำยุติธรรม 

 

ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแผนกำรน ำที่ดินและอำคำรไปร่วมทุนในกิจกำรอื่นหรือพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนบำงส่วนได้น ำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 32 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 
2
3
1

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 
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ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

61 

 

15 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตีใหม ่ รำคำทุน 

     เครื่องตกแต่ง    

  อำคำรและ เครื่องจักรและ เครื่องขุดเจำะ ติดตั้งและ  งำนระหว่ำง  

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ ์ อุโมงค ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559         

รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่ 261,667,192 756,036,699 822,117,436 131,568,725 55,497,030 31,367,384 100,819,789 2,159,074,255 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  - (358,091,305) (492,145,731) (5,487,037) (44,416,175) (21,633,131) - (921,773,379) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,952) - (11,534,985) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 261,667,192 388,405,034 328,456,032 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,225,765,891 

         

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559         

รำคำตำมบัญชีต้นงวด 261,667,192 388,405,034 328,456,032 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,225,765,891 

ซื้อระหว่ำงปี - 12,832,371 11,968,544 - 7,230,981 11,070,275 245,048,266 288,150,437 

สินทรัพย์จำกกำรซื้อบริษัทย่อย  79,502,200 165,771,895 163,289,390 - 216,599 4,601,380 - 413,381,464 

จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ - - (40,538) - (1,309,612) (3) (1,488,000) (2,838,153) 

ตัดจ ำหน่ำย - - - - (1,579) - - (1,579) 

กำรโอน - 23,060,955 173,338,937 - 113,100 - (196,512,992) - 

ค่ำเสื่อมรำคำ - (31,287,388) (55,880,779) (31,834,488) (4,313,882) (3,587,112) - (126,903,649) 

รำคำตำมบัญชีปลำยป ี- สุทธิ 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 

         

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559         

รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่ 341,169,392 957,701,921 1,170,673,769 131,568,725 61,592,857 48,930,629 147,867,063 2,859,504,356 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  - (389,378,694) (548,026,510) (37,321,525) (48,576,395) (27,111,835) - (1,050,414,959) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,953) - (11,534,986) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 
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15 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตีใหม ่ รำคำทุน 

     เครื่องตกแต่ง    

  อำคำรและ เครื่องจักรและ เครื่องขุดเจำะ ติดตั้งและ  งำนระหว่ำง  

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อุปกรณ ์ อุโมงค ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         

รำคำตำมบัญชีต้นงวด 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 

ซื้อระหว่ำงปี 5,840,000 6,494,835 66,830,916 - 6,494,375 7,378,513 97,907,749 190,946,388 

จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ - - (5) - (3) (39,902) - (39,910) 

ตัดจ ำหน่ำย - - - - (125,546) - - (125,546) 

กำรโอน - 36,796,312 196,916,639 - 1,068,133 - (234,781,084) - 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ 54,122,900 - - - - - - 54,122,900 

ค่ำเสื่อมรำคำ - (34,418,560) (79,023,972) (10,299,069) (5,631,990) (4,719,462) - (134,093,053) 

ค่ำเผื่อด้อยค่ำ - - - (22,402,859) - - - (22,402,859) 

ผลต่ำงสะสมจำกกำรแปลงค่ำ - - (23,680) - - - - (23,680) 

รำคำตำมบัญชีปลำยป ี- สุทธิ 401,132,292 567,655,454 805,831,484 61,545,272 14,821,431 23,958,990 10,993,728 1,885,938,651 

         

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         

รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่ 401,132,292 1,000,993,068 1,434,148,705 131,568,725 68,944,966 48,343,291 10,993,728 3,096,124,775 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม  - (423,797,254) (626,801,548) (47,620,594) (54,123,535) (23,905,349) - (1,176,248,280) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (9,540,360) (1,515,673) (22,402,859) - (478,952) - (33,937,844) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 401,132,292 567,655,454 805,831,484 61,545,272 14,821,431 23,958,990 10,993,728 1,885,938,651 

 

ในไตรมำสที่สี่ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ตีรำคำที่ดินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยล่ำสุดในตลำดสำมำรถต่อรองรำคำได้อย่ำงอิสระ ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำสุทธิจำกภำษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีจะถูกบันทึกไปยังบัญชี องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ที่ดินและอำคำรของ UWC จ ำนวนทั้งสิ้น 275.05 ล้ำนบำท ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 32) 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ ซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์ส ำนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท 

   

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 30,537,467 25,011,511 

หัก  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (8,484,807) (3,170,678) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 22,052,660 21,840,833 

 

ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 25.60 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 18.57 ล้ำนบำท) จะถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 4.25 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2559 : 3.73 ล้ำนบำท)  
 

รำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นได้รวมกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำจ ำนวน 5.90 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 :  
6.98 ล้ำนบำท) 

 

หำกที่ดินแสดงตำมรำคำทุนเดิม รำคำตำมบัญชีจะเป็นดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุน 28,294,224 22,454,224 - - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 28,294,224 22,454,224 - - 

 

ข้อมูลกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม แสดงได้ดังนี้ 
 

กำรจัดล ำดับช้ันกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 งบกำรเงินรวม 

 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้ 

 

รำคำเสนอซื้อในตลำด 

ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย์อย่ำงเดียวกัน 

(ข้อมูลระดับท่ี 1) 

ข้อมูลท่ีสำมำรถ 

สังเกตได้อย่ำงมี
สำระส ำคัญ 

(ข้อมูลระดับท่ี 2) 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถ 

สังเกตได้อย่ำงมี
สำระส ำคัญ 

(ข้อมูลระดับท่ี 3) 
 บำท บำท บำท 

กำรวัดมูลค่ำที่เกิดขึ้นประจ ำ    

ที่ดิน - 401,132,292 - 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 

 

มูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 ของที่ดินค ำนวณจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำขำย โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รำคำขำยของสินทรัพย์ที่คล้ำยกันในบริเวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุงส ำหรับ
ควำมแตกต่ำงในคุณลักษณะที่ส ำคัญ เช่น ขนำดของอสังหำริมทรัพย์ ข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำคือรำคำต่อตำรำงวำ 

 

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมระหว่ำงปี 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง   

 และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559    

รำคำทุน 19,587,638 1,079,008 20,666,646 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (15,623,863) (405,939) (16,029,802) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (478,952) (478,952) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,963,775 194,117 4,157,892 

    

ส ำหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 3,963,775 194,117 4,157,892 

ซื้อระหว่ำงป ี 329,205 1,563,999 1,893,204 

ตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงปี (1,579) - (1,579) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (1,182,276) (172,999) (1,355,275) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 3,109,125 1,585,117 4,694,242 

    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559    

รำคำทุน 19,922,048 2,643,008 22,565,056 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (16,812,923) (578,939) (17,391,862) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (478,952) (478,952) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,109,125 1,585,117 4,694,242 

    

ส ำหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธ ิ 3,109,125 1,585,117 4,694,242 

ซื้อระหว่ำงป ี 82,104 - 82,104 

จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธ ิ - (1,320,761) (1,320,761) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (2,095,128) (264,355) (2,359,483) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 1,096,101 1 1,096,102 

    

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    

รำคำทุน 20,004,152 1,079,007 21,083,159 

หัก  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (18,908,051) (600,054) (19,508,105) 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ - (478,952) (478,952) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,096,101 1 1,096,102 
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16 ค่ำควำมนิยม 

 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม   

รำคำทุน 98,604,170 52,315,653 

รำคำตำมบัญชี - สุทธ ิ 98,604,170 52,315,653 

   

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม    

รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ 98,604,170 52,315,653 

กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย  - 46,288,517 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (52,315,653) - 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธ ิ 46,288,517 98,604,170 

   

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม    

รำคำทุน 98,604,170 98,604,170 

หัก  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (52,315,653) - 

รำคำตำมบัญชี - สุทธ ิ 46,288,517 98,604,170 

 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของส่วนงำน  PGE จ ำนวน 52.32 ล้ำนบำท ซึ่งแสดง 

ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบก ำไรขำดทุนหรือขำดทุนรวม เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจตกต่ ำและผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
 

ค่ำควำมนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  (CGUs) ที่ถูกก ำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจกำรปันส่วนของค่ำควำมนิยม
ให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำมำรถแสดงได้ดังนี้ 
 

   งบกำรเงินรวม 

   ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 

   บำท 

    

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม   46,288,517 

 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  (CGU) พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดังกล่ำว  

ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร กระแสเงินสด
หลังจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจ
ที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด ำเนินงำนอยู่ 
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16 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 

   ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ 

    

ก ำไรขั้นต้น1
   ร้อยละ 35.29 

อัตรำกำรเติบโต2
   ไม่มี 

อัตรำคิดลด3
   ร้อยละ 7.75 

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ให้เกิดเงินสด (CGUs) (ล้ำนบำท)   1,263.74 

 
1 ก ำไรขั้นต้นจำกงบประมำณ 
2 อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักเพ่ือใช้ในกำรประมำณกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำหลังจำกประมำณกำรกระแสเงินสดตำม
ระยะเวลำในงบประมำณ 
3 อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 

 

ข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ได้ถูกใช้เพ่ือกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ภำยในส่วนงำนธุรกิจ 

 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขั้นต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด 
อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม อัตรำคิดลดที่ใช้เป็น
อัตรำก่อนหักภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนั้น ๆ 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 งบกำรเงินรวม 

  สิทธิกำร   

 สิทธกิำรใช้ ให้บริกำร   

 ระบบท่อย่อย ภำยใต้สัญญำ ค่ำลิขสิทธิ์  

 เพื่อส่งก๊ำซ ซื้อขำยไฟฟ้ำ ซอฟต์แวร์ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

     

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559     

รำคำทุน 6,288,111 157,000,000 9,939,497 173,227,608 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม  (3,830,292) (3,408,008) (5,565,031) (12,803,331) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,457,819 153,591,992 4,374,466 160,424,277 

     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     

รำคำตำมบัญชีต้นปี 2,457,819 153,591,992 4,374,466 160,424,277 

สินทรัพย์จำกกำรซื้อบริษัทย่อย  - 311,578,412 - 311,578,412 

ซื้อระหว่ำงป ี - - 530,979 530,979 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (419,208) (44,172,844) (1,096,999) (45,689,051) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

     

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     

รำคำทุน 6,288,111 468,578,412 10,458,477 485,325,000 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (4,249,500) (47,580,852) (6,650,031) (58,480,383) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     

รำคำตำมบัญชีต้นปี 2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

ซื้อระหว่ำงป ี - - 132,100 132,100 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (419,207) (48,047,992) (822,473) (49,289,672) 

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 1,619,404 372,949,568 3,118,073 377,687,045 

     

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     

รำคำทุน 6,288,111 468,578,412 10,590,577 485,457,100 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (4,668,707) (95,628,844) (7,472,504) (107,770,055) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,619,404 372,949,568 3,118,073 377,687,045 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

 บำท 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559  

รำคำทุน 24,800 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (3,876) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 20,924 

  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 20,924 

ค่ำตัดจ ำหน่ำย (4,960) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 15,964 

  

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  

รำคำทุน 24,800 

หัก  ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม (8,836) 

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 15,964 

 

18 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์     

   ภำยใน 12 เดือน 21,170,577 62,714,823 53,318,797 48,829,123 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์     

   เกินกว่ำ 12 เดือน 185,154,259 95,046,412 19,078,157 10,558,417 

 206,324,836 157,761,235 72,396,954 59,387,540 

     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยช ำระ     

   ภำยใน 12 เดอืน (16,850,818) (16,467,466) (12,057) (395) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยช ำระ      

   เกินกว่ำ 12 เดือน (313,229,019) (315,505,904) - - 

 (330,079,837) (331,973,370) (12,057) (395) 

     

(หนี้สิน)สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 
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18 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

วันที่ 1 มกรำคม (174,212,135) (186,722,770) 59,387,145 48,119,225 

กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย  - (37,915,736) - - 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 27) 74,009,328 52,261,566 12,986,647 11,245,437 

บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (9,334,547) 443,006 11,105 22,483 

บันทึกในส่วนทุนอื่น (14,217,647) (2,278,201) - - 

วันที่ 31 ธันวำคม (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

    กำรปรับปรุง 

มูลค่ำยุตธิรรม 

    

  ค่ำเผือ่กำร  ของทีด่ิน อำคำร ภำระผูกพัน    

 ค่ำเผือ่หน้ี เสื่อมสภำพ ค่ำเผือ่ และอุปกรณใ์น ผลประโยชน์ ผลขำดทุน   

 สงสัยจะสูญ สินค้ำล้ำสมัย กำรดอ้ยค่ำ งบกำรเงินรวม พนักงำน สะสมทำงภำษ ี อื่น ๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 20,505,094 4,665,004 4,351,673 19,326,156 8,484,243 1,755,883 26,854,523 85,942,576 

กำรได้มำซึ่งบรษิัทย่อย - - - 22,201,983 - 15,666,538 - 37,868,521 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน (677,755) (946,010) (1,294,207) (3,597,296) 320,424 27,440,332 11,849,495 33,094,981 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - - - - 855,157 - - 855,157 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 19,827,339 3,718,994 3,057,466 37,930,843 9,659,822 44,862,753 38,704,018 157,761,235 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (1,719,407) (656,349) (57,466) (3,836,764) (374,228) 27,272,203 26,272,337 46,900,326 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - - - - 1,663,275 - - 1,663,275 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 18,107,932 3,062,645 3,000,000 34,094,079 10,948,869 72,134,956 64,976,355 206,324,836 
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18 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุน สัญญำ ส่วนเกินทุน   

 ในบริษัทย่อย ซื้อขำยไฟฟ้ำ จำกกำรตีรำคำเพิ่ม อื่น ๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 (165,328,977) (30,960,131) (45,155,639) (31,220,599) (272,665,346) 

กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย  - (75,784,257) - - (75,784,257) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  9,633,052 8,834,568 - 698,965 19,166,585 

บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - (412,151) (412,151) 

บันทึกในส่วนทุนอื่น (2,278,201) - - - (2,278,201) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (157,974,126) (97,909,820) (45,155,639) (30,933,785) (331,973,370) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 29,049,834 9,609,599 - (11,550,431) 27,109,002 

บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น - - (10,824,580) (173,242) (10,997,822) 

บันทึกในส่วนทุนอื่น (9,536,617) - - (4,681,030) (14,217,647) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (138,460,909) (88,300,221) (55,980,219) (47,338,488) (330,079,837) 

      

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ      

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559     (174,212,135) 

      

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     (123,755,001) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ภำระผูกพัน   

 ค่ำเผื่อ ผลประโยชน์   

 หนี้สงสัยจะสูญ พนักงำน อื่นๆ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 16,847,784 624,635 30,646,931 48,119,350 

บันทึกในก ำไรขำดทุน  (9,000) 245,528 11,009,179 11,245,707 

บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 22,483 - 22,483 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 16,838,784 892,646 41,656,110 59,387,540 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (12,000) 167,605 12,842,704 12,998,309 

บันทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 11,105 - 11,105 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 16,826,784 1,071,356 54,498,814 72,396,954 
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18 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงิน
ลงทุนในกองทุน 

 บำท 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 (125) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน (270) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 (395) 

บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน  (11,662) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (12,057) 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี ้
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

วันท่ี 31 ธันวำคม     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 76,337,792 79,503,802 72,384,897 59,387,145 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (200,092,793) (253,715,937) - - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 

 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ ำนวนที่ เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี 

ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนั้น 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจ ำนวน 95.72 ล้ำนบำท ที่เกิดจำกขำดทุนสะสมทำงภำษีจ ำนวน 478.58 ล้ำนบำท  
ขำดทุนสะสมยกไปสำมำรถแยกตำมปีที่จะหมดประโยชน์ทำงภำษีได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

ปีท่ีหมดประโยชน์ทำงภำษี ล้ำนบำท 

  

พ.ศ. 2561 24.42 

พ.ศ. 2562 33.07 

พ.ศ. 2563 50.03 

พ.ศ. 2564 89.74 

พ.ศ. 2565 281.32 

 478.58 
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19 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 17,935,905 - - - 

ตั๋วแลกเงินจ่ำย - 197,909,316 - - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 307,574,620 105,117,280 - 59,720,143 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น     

   จำกสถำบันกำรเงิน 325,510,525 303,026,596 - 59,720,143 

เงินกู้ยืมระยะยำวถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี     

   - หุ้นกู้ 800,000,000 - - - 

   - เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน     

   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 24,960,000 24,960,000 - - 

   - หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน     

   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 8,114,431 9,549,734 - - 

รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน 1,158,584,956 337,536,330 - 59,720,143 

 
    

ไม่หมุนเวยีน     

หุ้นกู้ - 800,000,000 - - 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 24,520,000 49,480,000 - - 

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 9,400,059 13,644,662 - - 

รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน 33,920,059 863,124,662 - - 

     

 1,192,505,015 1,200,660,992 - 59,720,143 

 

เงินกู้ยืมจำกธนำคำรของ UWC จ ำนวนเงิน 45.40 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 45.40 ล้ำนบำท) ค้ ำประกันโดย ที่ดิน อำคำร และ                 

เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุ 32) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 บำท 

  

ยอดคงเหลือต้นป ี 874,440,000 

จ่ำยคืนเงินกู้ยืม (24,960,000) 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 849,480,000 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม มีดังต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

เงินกู้ยืม     

   - อัตรำดอกเบี้ยคงที ่ 862,405,674 859,720,143 - 59,720,143 

   - อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว 67,415,905 317,746,453 - - 

รวมเงินกู้ยืม 929,821,579 1,177,466,596 - 59,720,143 

 

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร MOR - - - 

- ตั๋วแลกเงินจ่ำย - 5.30 - 5.75 - - 

- หุ้นกู้ 5.40 5.40 5.40 5.40 

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 4.00 - 7.43 4.00 - 7.68 - 4.00 

- เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน MLR - 1 MLR - 1 - - 

- หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน 2.75 - 6.85 5.00 - 6.85 - - 

 

รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว มีดังต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 24,520,000 49,480,000 24,520,000 49,480,000 

 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำกลุ่มกิจกำร 

และบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร ตั๋วเงินจ่ำยและเงินกู้ยืมระยะสั้น ใกล้เคียงกับ
รำคำตำมบัญชีของรำยกำรดังกล่ำว 
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19 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) มีดังต่อไปนี้ 
 

  งบกำรเงินรวม 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   บำท บำท 

     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี   824,960,000 24,960,000 

ครบก ำหนดเกินกว่ำ 1ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี   24,520,000 849,480,000 

   849,480,000 874,440,000 

 

จ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน มีดังต่อไปนี ้
  งบกำรเงินรวม 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  บำท บำท 

    

ครบก ำหนดภำยใน 1 ป ี  8,208,263 9,561,696 

ครบก ำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี  9,361,958 13,654,053 

  17,570,221 23,215,749 

หัก  ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  (55,731) (21,353) 

มูลค่ำปัจจบุันของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน  17,514,490 23,194,396 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเช่ือเลตเตอร์ออฟเครดิต ส ำหรับซื้อสินค้ำและวัตถุดิบที่ยังไม่ใช้จ ำนวน 894.70 ล้ำนบำท 
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 1,340.00 ล้ำนบำท) 
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20 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก 389,072,658 174,465,950 - - 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคลภำยนอก 55,229,537 69,569,471 3,889,875 4,064,059 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      

   (หมำยเหตุ 29.7) 450,000 - - - 

รำยได้รับล่วงหน้ำ - บุคคลภำยนอก 42,363,039 5,128,019 - - 

เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก  29,077,317 35,974,117 5,792,206 5,792,205 

เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
   (หมำยเหตุ 29.7) 13,803 - - - 

เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร (หมำยเหตุ 29.7) 207,887 56,730 72,607 26,967 

เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อบริษัทย่อย 59,695,113 70,416,555 - - 

 576,109,354 355,610,842 9,754,688 9,883,231 

 

21 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     

   ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233 

     

ค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 6,152,146 6,523,097 838,028 580,397 

ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่รับรู้ใน     

   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,316,383 3,523,457 55,524 112,417 

 14,468,529 10,046,554 893,552 692,814 
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21 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

กำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนมีดังนี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

วันที่ 1 มกรำคม  48,604,781 44,161,372 4,463,233 3,770,419 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน     

   จำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย  - 795,000 - - 

ต้นทุนบริกำรปจัจุบัน 4,589,247 4,740,220 678,132 414,265 

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,562,899 1,782,877 159,896 166,132 

ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่รับรู้ใน     

   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8,316,383 3,523,457 55,524 112,417 

 63,073,310 55,002,926 5,356,785 4,463,233 

จ่ำยผลประโยชน ์ (6,588,718) (6,398,146) - - 

วันที่ 31 ธันวำคม 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233 

 

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้ 
 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

อัตรำคิดลด   ร้อยละ 2.71 - 3.08  ร้อยละ 2.72 - 3.48  

อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้   ร้อยละ 5.09 - 8.39 ร้อยละ 5.75 - 8.41 

อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน   ร้อยละ 5.00 - 31.00  ร้อยละ 0.00 - 31.00  

อัตรำมรณะ    ร้อยละ 100.00 ของ TMO17 ร้อยละ 100.00 ของ TMO08 

อัตรำทุพพลภำพ   ร้อยละ 10.00 ของ TMO17 ร้อยละ 10.00 ของ TMO08 
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21 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ กำรเพิ่มข้ึนของข้อสมมต ิ กำรลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

       

อัตรำคดิลด ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 0.05 ลดลง ร้อยละ 3.47 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.42 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ       

   เงินเดือน ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.49 ลดลง ร้อยละ 0.09 ลดลง ร้อยละ 6.59 

 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์  

ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 

 

กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำผลตอบแทนที่แท้จรงิ อัตรำผลตอบแทนที่แท้จรงิของพันธบัตรรัฐบำลทีล่ดลงจะท ำให้หนี้สิน 

   ของโครงกำรเพ่ิมสูงขึ้น 

 

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของภำระผกูพันตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 11 - 24 ป ี

 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ที่ไม่มีกำรคิดลด: 

 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี ระหว่ำง 6-10 ปี เกินกว่ำ 10 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 6,866,361 23,188,066 39,943,763 86,892,337 156,890,527 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559      

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 6,835,535 19,232,291 40,852,548 59,599,001 126,519,375 
      

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี ระหว่ำง 6-10 ปี เกินกว่ำ 10 ปี รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - - 6,252,969 6,862,824 13,115,793 
      

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559      

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ - - 9,188,452 5,908,034 15,096,486 
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22 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 

     

ทุนจดทะเบียน     

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,117,712,067 1,117,712,067 - 1,117,712,067 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 1,117,712,067 1,117,712,067 - 1,117,712,067 

     

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว     

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 

 

23 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 2 (UWC - W2) 
 

เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 

ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 

จ ำนวน : 5,540,154,997 หน่วย 

สัดส่วนเสนอขำย : หุ้นสำมัญเดิม 1 หุ้น ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 

อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง) 
รำคำใช้สิทธิ : 0.1 บำท ต่อหุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)  
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : ทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม และ กันยำยน ของแต่ละปีตลอดอำยุ 

       ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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23 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 
 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) (ต่อ) 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 2 (UWC - W2) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 สิทธ ิ

  

ยอดคงเหลือต้นป ี 5,539,809,313 

หัก  ใช้สิทธิระหว่ำงปี (42,608) 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 5,539,766,705 

 

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 จ ำนวน 42,608 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้น 

ทั้งจ ำนวน 4,260 บำทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 

 

บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 1 (RWI - W1) 
 

เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 กำรประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมิติอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ขั้นตอนกำรออกดังกล่ำวเสร็จเม่ือวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 นอกจำกน้ีที่ประชุมได้อนุมัติกำรเพ่ิมทุนจำก 300 ล้ำนบำท 

เป็น 450 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ RWI-W1 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนตำมที่ได้รับอนุมัติกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 

 

ประเภทใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก (วันที่ออกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558) 

จ ำนวน : 299,982,259 หน่วย 

สัดส่วนเสนอขำย : หุ้นสำมัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 

อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง) 
รำคำใช้สิทธิ : 1.60 บำท ต่อหุ้น   
วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปีตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดง

สิทธิตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  
วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
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23 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ) 
 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) (ต่อ) 
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 1 (RWI - W1) (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้ 
   งบกำรเงินรวม 

   สิทธ ิ

    

ยอดคงเหลือต้นป ี   299,780,159 

หัก  ใช้สิทธิระหว่ำงปี   (5,832,339) 
ยอดคงเหลือปลำยป ี   293,947,820 

 

ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 จ ำนวน 5,832,339 หน่วย และได้ช ำระค่ำหุ้น
ทั้งจ ำนวน 9,331,743 บำทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบส ำคัญแสดงสิทธิในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 

 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน)  
 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญคร้ังท่ี 4 (CEN-W4) 

 

ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมิติอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิม นอกจำกน้ีที่ประชุมได้อนุมัติกำรเพ่ิมทุนจำก 745,141,378 บำทเป็น 1,117,712,067 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 
372,570,689 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4 

 

ประเภท : ชนิดระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตั้งแต่วันออก (วันที่ออกตรงกับวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และวันครบก ำหนดตรง
  กับวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2561) 

จ ำนวน : 372,366,551 หน่วย 

สัดส่วนเสนอขำย : หุ้นสำมัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

รำคำเสนอขำย : หน่วยละ 0 บำท 

อัตรำกำรใช้สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมัญ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง) 

รำคำใช้สิทธิ : 2.00 บำท ต่อหุ้น 

วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ : วันท ำกำรวันสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของปี พ.ศ. 2561  
  (โดยที่วันแรกในกำรใช้สิทธิควรจะตรงกับวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2561) 

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ : วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

วันที่ท ำกำรซื้อขำยเป็นครั้งแรกคือ วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2560 

รำยกำรเคลื่อนไหวของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้ 
 สิทธ ิ

  

ยอดคงเหลือต้นงวด 372,366,551 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 372,366,551 
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24 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ณ วันที่ 1 มกรำคม 29,423,562 29,423,562 29,423,562 29,423,562 

จัดสรรระหว่ำงป ี 345,913 - 345,913 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 29,769,475 29,423,562 29,769,475 29,423,562 

 

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ำรองนี้ไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได้ 

 

25 รำยได้อื่น 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนช่ัวครำว - 4,182,533 - - 

รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ 49,824,859 24,563,371 - - 

ดอกเบี้ยรับ 35,552,904 32,309,996 4,661,375 8,425,042 

รำยได้เงินปันผล 981,564 240,000 981,564 10,568,008 

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ 443,301 267,121 - - 

อื่น ๆ 1,775,550 6,423,482 3,071,901 6,926,131 

 88,578,178 67,986,503 8,714,840 25,919,181 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ไป 1,818,420,496 1,431,136,248 - - 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 310,984,353 264,575,628 10,702,824 11,011,712 

ค่ำซ่อมแซม 10,462,570 7,407,901 - - 

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 183,429,725 172,639,700 2,411,443 1,406,151 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624 

หนี้สงสัยจะสูญ 4,735,220 11,062,077 - - 

โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,053,249) (2,555,711) (60,000) (60,000) 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ(โอนกลบั) (1,896,876) 283,687 - - 

ค่ำสำธำรณูปโภค 51,492,458 37,873,925 - - 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร(หมำยเหตุ 29.3) 41,293,844 38,447,794 11,137,795 9,876,383 

ค่ำขนส่ง 23,950,433 16,552,699 - - 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น     

   - ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - - 77,770 - 

   - หนี้สงสัยจะสูญจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมำยเหตุ 11) - 9,475,508 8,000,000 21,475,508 

   - ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หมำยเหตุ 15) 22,402,859 599,951 - 518,443 

   - ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (2,706,184) (976,388) - - 

   - ขำดทุนด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 13.1) - - 83,842,859 35,454,488 

   - ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมำยเหตุ 13.2) 110,754,937 - - - 

   - ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน     

         ในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (หมำยเหตุ 13.3) 54,946,525 - - - 

   - ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 16) 52,315,653 - - - 

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 171,882,832 135,377,410 13,094,628 15,202,808 

      

รวม 2,899,227,069 2,187,147,023 130,695,806 97,568,117 
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27 ภำษีเงินได ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน (29,547,445) (3,596,474) (39,097,007) - 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 18) 74,009,328 52,261,566 12,986,647 11,245,437 

รำยได้ภำษีเงินได้ 44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437 

 

ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของบริษัทมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของประเทศที่กลุ่มกิจกำร
ตั้งอยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี (354,938,621) (211,516,393) 33,028,614 (105,173,186) 

     

ภำษีค ำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 70,987,724 42,303,279 (6,605,723) 21,034,637 
     

ผลกระทบ     

   รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี 12,887,250 3,559,226 100,313 2,603,756 

   ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี (65,708,631) (13,255,156) (20,073) (262,959) 

   ผลขำดทุนทำงภำษีในปปีัจจบุันที่ไม่ได้รับรู ้
      เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (2,039,580) (14,576,467) - (12,129,997) 

   ผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย ์     

      ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี (6,499,415) - (21,359,766) - 

   ผลขำดทุนทำงภำษีในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำที่รบัรู ้
      เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีปจัจุบัน 33,059,647 - - - 

   กำรใช้ผลขำดทุนทำงภำษีในอดีตที่ไม่ได้รับรู ้     

      เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,774,888 30,634,210 1,774,889 - 

   รำยได้ภำษีเงินได้ 44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437 
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28 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของเจ้ำของด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำย  

ในระหว่ำงปี 
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด กลุ่มกิจกำรมีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดคือใบส ำคั ญ
แสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 23) 
 

28.1 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของเจ้ำของ     

   ของบริษัทใหญ่จำกกำรด ำเนินงำน     

   ต่อเนื่อง (บำท) (156,664,549) (122,212,751) 6,918,254 (93,927,749) 

ส่วนแบ่งขำดทุนที่เป็นของเจ้ำของ     

   ของบริษัทใหญ่จำกกำรด ำเนินงำน     

   ที่ยกเลิก (บำท) - (986,319) - - 

     

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)     

   ที่เป็นของเจ้ำของของบริษัทใหญ่ (บำท) (156,664,549) (123,199,070) 6,918,254 (93,927,749) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น) 745,141,378 745,141,378 745,141,378 745,141,378 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)     

   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (0.2102) (0.1640) 0.0093 (0.1261) 

   จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - (0.0013) - - 
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28 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

28.2 ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     

ส่วนแบง่ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน     

   ต่อเนื่องที่เป็นของเจ้ำของ     

   ของบริษัทใหญ่ (บำท) (156,664,549) (122,212,751) 6,918,254 (93,927,749) 
     

กำรปรับปรุง :     

ผลกระทบต่อก ำไรจำกใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ     

   ที่ออกโดยบริษัทย่อย (บำท) (10,666,144) (2,621,389) - - 

     

ส่วนแบ่งขำดทุนที่ใช้ค ำนวณขำดทุน     

   ต่อหุ้นปรับลดจำกกำรด ำเนินงำน     

   ต่อเนื่อง (บำท) (167,330,693) (124,834,140) 6,918,254 (93,927,749) 

     

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน     

   ที่ยกเลิกที่เป็นของเจ้ำของ     

   ของบริษัทใหญ่ (บำท) - (986,319) - - 
     

กำรปรับปรุง :     

ผลกระทบต่อขำดทุนจำกใบส ำคัญแสดง     

   สิทธิทีอ่อกโดยบริษทัย่อย (บำท) - (192,691) - - 

     

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน     

   ที่ยกเลิกที่ใช้ค ำนวณขำดทุน      

   ต่อหุ้นปรับลด (บำท) - (1,179,010) - - 

     

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ใช้     

   ในกำรค ำนวณก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น) 745,141,378 745,352,785 745,141,378 745,352,785 
     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท)     

   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (0.2246) (0.1675) 0.0093 - 

   จำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - (0.0016) - - 
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29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรื อ
กิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุ 
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียง
ของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิก  

ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีข้ึนได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย 

 

บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยและเปน็บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวลีนะบรรจง 
โดยถือหุ้นในบริษัทเป็นจ ำนวนรวมร้อยละ 34.71 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 

 

ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ 
 

ชื่อกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
   

บริษัทย่อย   

1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.18 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

2. บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39.23 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด  ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 94.25 และมีกรรมกำรร่วมกัน 

7. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ร้อยละ 25.50 

8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด 

  

ไทย บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)    
   ร้อยละ 39.23 

9. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ร้อยละ 39.23 

10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ำกัด  ไทย บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ร้อยละ 39.23 

11. บริษัท ยูดับบลิวซี อ ำพัน ไบโอแมส จ ำกัด ไทย บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ร้อยละ 39.23 

12.  บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทช่ันส์ จ ำกัด  ไทย บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ร้อยละ 21.58 

13.  บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จ ำกัด  กัมพูชำ บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)    
     ร้อยละ 27.46 

   

กิจกำรร่วมค้ำ   

14. บริษัท ซันฟลำวเวอร์กรีน จ ำกัด ไทย เป็นกิจกำรร่วมค้ำกับ บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  
   ถือหุ้นร้อยละ 25.00 
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29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ (ต่อ) 
 

ชื่อกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
   

บริษัทร่วม   

15. บริษัท ไดเมท (สยำม) จ ำกัด (มหำชน) ไทย เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน)  
     ถือหุ้นร้อยละ 24.50 

16.  บริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ถือหุ้นร้อยละ 30.00 

17.  บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ำกัด ไทย เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ถือหุ้นร้อยละ 30.00 

18.  บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จ ำกัด กัมพูชำ เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 
     ถือหุ้นร้อยละ 48.00 

   

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น   

19. บริษัท อีเอ็มซี จ ำกัด (มหำชน)  ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

20. กรรมกำร ไทย บุคคลที่มีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผนสั่งกำร 

   และควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ  ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือ 

   ทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมกำรของบริษัท (ไม่ว่ำจะท ำ 

   หน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่) 
 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี ้
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

  

รำยได้จำกกำรขำย รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอัตรำประมำณร้อยละ 10.00  

   ถึงร้อยละ 25.00 

รำยได้จำกกำรบริกำร รำคำตำมสัญญำ 

รำยได้ค่ำตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท 

รำยได้ค่ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ (รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมในอัตรำร้อยละ 10.00  

   ถึงร้อยละ 25.00) 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรน ำทรัพย์สินเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ อัตรำร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่ำจ ำนอง 

ดอกเบี้ยรับ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท โดยอ้ำงองิจำกต้นทุน 

   เงินกู้ยืมของบริษัท 

ซื้อและขำยตรำสำรทุน รำคำตลำด 

เงินปันผลรับ ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผูถ้ือหุ้นของบริษัท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษทั 

   เบี้ยเลี้ยง และโบนัส  
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29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

29.1 รำยได้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

บริษัทย่อย     

รำยได้ค่ำเช่ำ - - 211,680 211,680 

รำยได้ค่ำบริกำรตรวจสอบภำยใน - - 2,760,000 3,120,000 

ดอกเบี้ยรับ - - 4,246,391 3,419,862 

รำยได้เงินปันผล - - - 10,328,008 
     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น     

รำยได้จำกงำนโครงกำร - 5,513,074 - - 

ดอกเบี้ยรับ 7,924,565 5,693,131 - 4,495,270 

 

29.2 ค่ำใช้จ่ำย  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น     

   ซื้อสินค้ำ/บริกำร 42,250 - - - 

 

29.3 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  
   (รวมอยู่ใน “ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร”) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,708,997 36,514,677 10,567,304 9,357,357 

   ผลประโยชน์เกษียณอำย ุ 2,584,847 1,933,117 570,491 519,026 

 41,293,844 38,447,794 11,137,795 9,876,383 
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29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

29.4 เงินลงทุนระยะสั้น 

   (รวมอยู่ใน “หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ”) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     

   ตรำสำรทุน 99,157,804 93,070,822 117,924,127 153,187,018 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บำท บำท 

   

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 93,070,822 153,187,018 

ลงทุนเพ่ิม 41,990,087 41,990,087 

จ ำหน่ำยเงินลงทุน - (41,349,873) 
ตัดจ ำหน่ำยเงินลงทุน (หมำยเหตุ 9) (2,406,925) (2,406,925) 
ปรับมูลค่ำยุติธรรม (33,496,180) (33,496,180) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 99,157,804 117,924,127 

 

29.5 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

ลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 10)     

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 14,120,263 16,620,653 - - 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,120,263) (14,120,263) - - 

 - 2,500,390 - - 

ลูกหนี้อ่ืน (หมำยเหตุ 10)     

กรรมกำร 2,348,340 2,860,312 - 463,175 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 170,085,671 170,085,671 - - 

 172,434,011 172,945,983 - 463,175 

รำยได้ค้ำงรับ (หมำยเหตุ 10)     

บริษัทย่อย - - 12,317,573 8,071,959 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 404,556 929,794 - - 

 404,556 929,794 12,317,573 8,071,959 
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29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

29.6 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

บริษัทย่อย - - 163,940,000 86,440,000 

หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (39,900,000) (31,900,000) 

บริษัทย่อย - สุทธิ - - 124,040,000 54,540,000 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน 8,858,890 12,500,000 - - 

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ยอดคงเหลือต้นป ี 12,500,000 76,660,000 54,540,000 107,760,000 

ให้กู้ยืมเพ่ิม 9,347,802 119,775,988 82,500,000 15,900,000 

รับช ำระคืนเงินให้กู้ยืม - (183,935,988) (5,000,000) (57,120,000) 

หนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - - (8,000,000) (12,000,000) 

โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (12,500,000) - - - 

ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (488,912) - - - 

ยอดคงเหลือปลำยป ี 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 

  



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 263

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ำกัด (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

93 

29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

29.6 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2560 

 

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ UWC เป็นสกุลเงินบำท จ ำนวน 80.00 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีก ำหนดช ำระคืน 

ในระยะเวลำ 4 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี และบริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ WJC เป็นสกุลเงินบำท จ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท 
เงินให้กู้ยืมมีก ำหนดช ำระคืนในระยะเวลำ 3 เดือน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี  
 

ระหว่ำงไตรมำสสอง พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับช ำระเงินให้กู้ยืมจำก EBM จ ำนวนเงิน 5.00 ล้ำนบำท 

 

บริษัทได้ประเมินกำรได้รับคืนในเงินให้กู้ยืมแก่ EBM และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ จ ำนวนเงิน 8.00 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” 

ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัท 

 

กำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2559 

 

ในระหว่ำงไตรมำสสำม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับช ำระเงินให้กู้ยืมจำกบริษัท ฐำนเศรษฐกิจ จ ำกัด จ ำนวนเงิน 57.12 ล้ำนบำท 

 

บริษัทประเมินจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืนส ำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท WJC และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญจ ำนวนเงิน 12.00 ล้ำนบำท 

ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 

ระหว่ำงไตรมำสแรก พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย UWC ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นสกุลเงินบำทจ ำนวน 119.78 ล้ำนบำท 

เงินให้กู้ยืมมีก ำหนดช ำระคืนในระยะเวลำ 6 - 12 เดือน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี UWC ได้รับช ำระเต็มจ ำนวน
ภำยในปีดังกล่ำว 

 

29.7 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บำท บำท บำท บำท 

     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 450,000 - - - 

เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 13,803 - - - 

เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร 207,887 56,730 72,607 26,967 

 671,690 56,730 72,607 26,967 
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29 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

29.8 ภำระผูกพันกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีภำระผูกพันต่อบริษัทย่อย ดังนี ้
 

- กำรค้ ำประกันสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัทย่อย ดังนี้ 
 

บริษัท เอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) วงเงินไม่เกิน 130 ล้ำนบำท 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 350 ล้ำนบำท 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์สจ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

 

- กำรน ำทรัพย์สินของบริษัทเข้ำค้ ำประกันวงสินเช่ือของบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 34) ดังนี้ 
  

บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 350 ล้ำนบำท 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์สจ ำกัด วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท 

 

30 เงินปันผล 

 

รำยกำรท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 

 

บริษัทย่อย - บริษัทเอื้อวิทยำ จ ำกัด (มหำชน) 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2559 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน
ของปี พ.ศ. 2558 เป็นจ ำนวน 26.32 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เงินปันผลได้
ถูกจ่ำยให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้บันทึกรำยได้เงินปันผลรับจ ำนวน 10.33 ล้ำนบำทและรับรู้ภำยใน “รำยได้อื่น” 

ในงบก ำไรขำดทุนของบริษัทและตัดรำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม 
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31 ภำระผูกพัน 

 

ยอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดังนี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

ภำยใน 1 ปี 6.36 8.92 0.79 3.16 

เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 7.61 11.25 0.58 1.38 

เกินกว่ำ 5 ป ี 4.00 - - - 

 17.97 20.17 1.37 4.54 

 

ยอดรวมของภำระผูกพันอื่นที่ตอ้งจ่ำยในอนำคต มีดังต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หนังสือค้ ำประกันจำกธนำคำร 60.25 30.56 - - 

สัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญ - 7.85 - 7.85 

ค่ำประกอบวิชำชีพทนำยควำม 0.55 0.55 - - 

สัญญำซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องจักร 117.78 152.87 - - 

เลตเตอร์ออฟเครดิตส ำหรับซื้อสินค้ำและวัตถุดิบ     

   ที่ยังไม่ได้ใช้ 274.71 1,340.00 - - 

 453.29 1,531.83 - 7.85 
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32 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

 

32.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรของ RWI จ ำนวน 168.90 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 168.90 ล้ำนบำท)  
ได้จ ำน ำเป็นหลักประกันของบริษัทย่อยดังนี้ 

 

ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว 

ข) กำรออกหนังสือค้ ำประกัน 

ค) กำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนี้สินทรัสต์รีซีทส์เพ่ือซื้อวัตถุดิบ 

 

32.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เครื่องจักรของโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนของ ENS ตำมสัญญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ำ  
และพลังงำนควำมร้อนกับบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค จ ำกัด (มหำชน) ได้ใช้เป็นหลักประกันตำมเงื่อนไขภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ 

 

32.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรของ ENS จ ำนวน 7.61 ล้ำนบำท ถูกใช้เป็นหลักค้ ำประกันส ำหรับเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ภำยในประเทศ 

 

32.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของบริษัทบำงส่วน ได้น ำไปค้ ำประกันวงเงินกู้ยืมของ RWI และ ENS 

 

32.5 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ที่ดิน และอำคำรของบริษัท UWC ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 275.05 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 
253.96 ล้ำนบำท) ตลอดจนสิทธิตำมกรมธรรม์ประกันภัย ได้ถูกจดทะเบียนจ ำนองไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง และเงินฝำกธนำคำรของ UWC จ ำนวน 42.42 ล้ำนบำท ถูกใช้เป็นหลักประกันส ำหรับกำรยืน่ประมูลงำน 

 

33 สิทธิพิเศษท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

RWI ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ส ำหรับกิจกำรผลิตลวดเหล็ก และ
ตะแกรงลวดเหล็ก ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว RWI จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ
เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้ 
นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำก  

ก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นก ำหนด โดย RWI จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด 

 

ENS ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เม่ือวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 ส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้ 
กำรส่งเสริมดังกล่ำว ENS จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พ้นก ำหนดเป็นเวลำ 8 ปี (สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2568) โดย ENS จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ใน  

บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
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33 สิทธิพิเศษท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 
 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด ) 
 

UKB ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เม่ือวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2551 ส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
เช้ือเพลิงชีวมวล ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว UKB จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปี 
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ  5 ปี นับจำกวันที่พ้นก ำหนด โดย UKB จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนด
ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

บริษัท สตึกไบโอแมส จ ำกัด 

 

SATUEK ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 ส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ  

ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว SATUEK จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ  
8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2549 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไร
สุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ  5 ปี  
นับจำกวันที่พ้นก ำหนด โดย SATUEK จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

บริษัท ยูดับบลิวซี อ ำพัน ไบโอแมส จ ำกัด 

 

UAB ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2548 ส ำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้
กำรส่งเสริมดังกล่ำว UAB จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2551 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ 
ร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถน ำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกก ำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พ้นก ำหนด โดย UAB จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 

 

รำยได้ส ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกจิกำรที่ไม่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทุน มีดังนี้ 
 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

 กิจกำรท่ีได้รับกำร กิจกำรท่ีไม่ได้รับกำร  

 ส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 บำท บำท บำท 

    

รำยได้จำกกำรขำย 382,720,464 721,035,871 1,103,756,335 

รำยได้จำกกำรบริกำร - 7,878,075 7,878,075 

รำยได้อื่น 12,972,038 11,554,001 24,526,039 

รวม 395,692,502 740,467,947 1,136,160,449 
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33 สิทธิพิเศษท่ีได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 
 

รำยได้ส ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกจิกำรที่ไม่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทุน มีดังนี้ (ต่อ) 
 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 กิจกำรท่ีได้รับกำร กิจกำรท่ีไม่ได้รับกำร  

 ส่งเสริมกำรลงทุน ส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 บำท บำท บำท 

    

รำยได้จำกกำรขำย 703,364,186 857,219,275 1,560,583,461 

รำยได้จำกกำรบริกำร 3,466,668 928,664,977 932,131,645 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุน - (30,743,621) (30,743,621) 

รำยได้อื่น 18,662,800 69,915,378 88,578,178 

รวม 725,493,654 1,825,056,009 2,550,549,663 

 

34 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 

ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อย UWC ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นจ ำนวนเงิน 600 ล้ำนบำท หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็น
หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีก ำหนดไถ่ถอนในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ 
ร้อยละ 6.25 ต่อปี ในวันที่ออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย UWC ตกลงให้หลักประกันโดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

1.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UKB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 77,896,000 บำท 

2.) เครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UKB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 317,391,000 บำท 

3.) หุ้นของ UKB (บริษัทย่อยของ UWC) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย UWC จ ำนวน 23,998,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

รวมเป็นมูลค่ำ 239,980,000 บำท โดยมีมูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 รวมเป็นมูลค่ำ 154,319,987 บำท 

4.) หุ้นของบริษัทย่อย RWI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจ ำนวน 330,000,000 บำทในรำคำหุ้นละ 2 บำทรวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 660,000,000 บำท 

 

ในกำรน ำเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย RWI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพ่ือค้ ำประกันหุ้นกู้ บริษัทย่อย UWC ได้ออกหลักประกัน
ให้แก่บริษัทดังนี้  
 

1.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 44,125,044 บำท 

2.) เครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 54,527,000 บำท 

3.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ SATUEK (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 134,841,000 บำท 

4.) เครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ SATUEK (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 54,527,000 บำท 

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัทย่อย RWI ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำย 

เงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย RWI ณ วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2561  

ในอัตรำหุ้นละ 0.106 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 64.24 ล้ำนบำท บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (Audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อย  จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ 
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 12,230,000.-บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่

ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 0 บาท 
 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม  0  บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก

การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงิน  0  บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี

ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียัง
ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ านวนเงินรวม 0 บาท  
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Importance information in term of financial 
 

Operating Results (Million Baht) 2017 2016 2015 

REVENUES    

 Sales and Project 2,493 1,945 1,620 

 Other Income 58 36 (39) 

 Total Revenues 2,551 1,981 1,581 

Profit (Loss)    

 Earnings before Interest, tax, Depreciation    

 and Amortization (EBITDA) (115) 26 (137) 

 Earnings (Loss)  before Income Tax (355) (209) (198) 

 Net Earnings (Loss)   (310) (163) (196) 

 Net Earnings (Loss) - Equity Holders of the Company (157) (123) (188) 

Financial Status (Million Baht)    

Total Assets 6,053 5,928 5,355 

Total Liabilities 2,137 1,922 1,126 

Total Shareholders' Equity 3,916 4,005 4,229 

Equity to the Company's Shareholders 2,473 2,444 2,560 

Per Share Data  (Baht)    

Par Value 1.00 1.00 1.00 

Net Earnings (Loss) (0.21) (0.16) (0.27) 

Book Value 3.32 3.28 3.44 

Market Price 1.51 2.12 2.08 

Financial Ratios (%)    

Profitability Ratios    

 Return on Equity (6.37) (4.92) (7.62) 

 Return on Sales (6.28) (6.33) (11.60) 

 Net Profit Margin (6.14) (6.22) (11.89) 

 Return on Total Asset (5.18) (2.89) (4.09) 

Investment Structure    

 Debt to Equity (Times) 0.55 0.48 0.27 

 Debt to Equity to the Company's Shareholders (Times) 0.86 0.79 0.44 

Growth Opportunities    

 Total Assets 2.11 10.69 25.84 

 Total Liabilities 11.17 70.75 (7.79) 

 Total Shareholders' Equity (2.23) (5.29) 39.37 

 Equity to the Company's Shareholders 1.19 (4.55) 7.70 

 Sales and Project 28.16 20.02 (19.87) 
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Report from the Board of Directors 
 
 
 
To Shareholders 
  

In the past year of 2017, Thai industrial and Economic are more clearly which make each type 
of industrial began to rise steadily as strong support from both government and private sector apart 
from construction of public transportation infrastructure as well as private sector has seen a significant 
increase in investment. Moreover, export-oriented industries have continued to increase which lead in 
various investment. 
 

Year 2017 is another year as Directors, Executives are intend to expand their business in 
order to generate revenue for company and its subsidiaries in short and long term with emphasis on 
investment in term of biomass continuously thus Ua Withya Public Company Limited has investment 
in Renewable Power Plant and Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) emphasis 
more on expansion in ASEAN including same direction of strategies and business plans for 
subsidiaries and study new products in order to create value to company and its subsidiaries. 

 

Throughout operation of business; company and its subsidiaries is sustainable development 
in society through business activities by philosophy of sufficiency economy of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej to apply in business operation continuously and taking into account on 
stakeholder in every aspect as company and its subsidiaries has prepared anti-corruption policy and 
code of conduct in written along with implementation of guideline and method to be concrete and 
clear in practice and to be ready for adoption of anti-corruption measures. 

 

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. Board of 
Directors, Executive will work to put to management carefully, cautious, reveal which bases on good 
governance. 

 
 
 

(Mr. Wutichai Leenabanchong) 
Chairman 
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UWC AMPHAN BIOMASS 
 Co., Ltd. 

(UAB) 99.99% 

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) 72.18% 

WJC Enterprise Co., Ltd. 

(WJC) 94.25% 

Pipe Line Engineering  
Co., Ltd. 

(PLE) 99.99% 

Ua Withya PCL.  

(UWC) 39.23% 

Enersol Co., Ltd. 

 (ENS)  100.00% 

Evergreen Biomass Co., Ltd. 

 (EBM) 99.00% 

Sunflower Green Co., Ltd.  
(SFG)  25.00% 

Paradise Green Energy  
Co., Ltd. 

(PGE) 65.00% 

UWC KOMEN BIOMASS 
 Co., Ltd. 

(UKB) 99.99% 

SATUEK BIOMASS  
Co., Ltd. 

(SBM) 99.99% 

UWC SOLAR  
Co., Ltd. 

(UWC SOLAR) 99.99% 

Green Energy Plantation  
Co., Ltd. 

(GEP) 55.00% 

UWC (Cambodia)  
Co., Ltd. 

(UWCC) 70.00% 

Interglob Investment  
Co., Ltd. 

(ITG) 48.00% 

Saraburi Energy  
System 2 Co., Ltd. 

(SES2) 30.00% 

Ayutthaya Power System  
Co., Ltd. 

(APS) 30.00% 

Dimet (Siam) PCL. 
(DIMET) 24.50% 
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Natures of Business 
 
 
 
Overall and development of Business Operations 
 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 39.23% of registered capital 
of Baht 1,907,119,713 with Baht 1,316,251,786.40 paid up capital as 13,162,517,864 of common 
shares at par value of Baht 0.10 per share.  Its business is to produce High Voltage Transmission 
Tower, Substation Steel Structure, Telecommunication Tower, Hot Dip Galvanizing Service includes 
industrial products and selling transmission equipment. Moreover, UWC’s subsidiary has 
strengthened its business by investing in renewable power plants. 

 

2. Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) CEN holds 72.18% of 
registered of Baht 450,000,000 with Baht 303,017,219.50 of paid up capital which consists of 
606,034,439 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 heat energy to The Siam 
Ceramic Group Industries Co., Ltd and Thai-German Ceramic Industries Public Company Limited. 

 

4. WJC Enterprise Company Limited (WJC): CEN holds 94.25% of registered capital of 
Baht 150,000,000 and Baht 97,500,000 of paid up capital which divided into 1,500,000 common 
shares as par value of 100 Baht which their businesses are steel construction, design and metal 
forming; their factory is located at Laemchabang from both domestic and foreign of 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 and 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 of 50,000,000 and Paid up Capital of Baht 50,000,000 and 5,000,000 common shares at par 
value of Baht 10. Its business of production and distribution of raw materials for biomass energy. 

 
1.  Income Structure 

(Unit : Million Baht) 

Type of 
Business 

Proceeding 
by 

% of 
share 

holding 

Year 
2017 

% 
Year 
2016 

% 
Year 
2015 

% 

Business 
Investment 

CEN  (31.27) (1.22) (36.08) (1.83) (106.32) (6.73) 

Steel Wire 
Business 

RWI 72.18 944.54 37.03 608.32 30.71 639.07 40.42 

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

UWC  
 

And  
 

WJC 

39.23 
 
 

94.25 

988.59 
 

38.76 835.87 42.20 648.40 41.01 
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Type of 
Business 

Proceeding 
by 

% of 
share 

holding 

Year 
2017 

% 
Year 
2016 

% 
Year 
2015 

% 

Transmission 
Tower and 
Heat Energy 

ENS and 
subsidiaries 

of UWC 

100.00 
 

39.23 

617.01 24.19 527.91 26.65 373.05 23.60 

Contractor 
and 
Tunneling 

PLE 99.99 0.04 0.00 0.01 0.00 9.18 0.58 

Agriculture 
Business 

Subsidiaries 
of UWC 

25.50 31.64 1.24 44.95 2.27 0.00 0.00 

Other 
businesses 

PPS, IMP - 0.00 0.00 0.00 0.00 17.46 0.99 

Total   2,550.55 100.00 1,980.98 100.00 1,580.85 100.00 

 
2.  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 to 
invested in energy business (renewable Energy) in year 2015. 
 

The productions of UWC are as follows: 
1. Transmission Line Tower – TL is galvanized steel structure for electrical high voltage tower 

used for the High voltage transmission line project of Electrical Generation Authority of Thailand to 
entertain 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”. By this, Transmission Line Tower of UWC trusted to be part of projects 
in energy within country and abroad. 
 2. Substation Steel Supporting – ST is Steel structure which support electrical equipment in 
substation e.g.; 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 (size of tower is not very high) 
 3. Telecommunication Tower –TC which design and product telecommunication steel tower 
with high of 20-100 Meters in order to install of network of leading companies in Thailand such as AIS, 
Dtac, TruemoveH, CAT, TOT 
 4. 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, 
 5. Galvanizing Services these services provides customers with the products of the metal 
itself such as grate, pipes and strip the wires to coat with our galvanized services 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. 
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 6. The company’s initial business as distributor of industrial products as supplied with main 
products includes power devices such as chain, gear and motors. By this, subsidiary company has 
imported industrial product in various brands which mostly from Renold (from United Kingdom) as 
produced by leading manufacturers of the world and this brand is from Germany.  
     7. Produce and Distribution on renewable energy, subsidiary has expansion on business to 
be electricity supplier in term of renewable energy (variously) by starting from investment in biomass 
energy (study information all around) in term of Technical, Finance and fuel management by using 
expertise in term of engineering to develop and recondition of Power Plant to operate efficiently in 
order to create value and sustainable income to the organization, shareholders and any stakeholders. 
 
Industries and Competition 

 Market Strategy 
UWC has realize on suitability of quality and price of products and services including on time  

Delivery and maintain good relationship among partners 
 Energy business on subsidiary of UWC has nature of business on production and distribution 
of electricity from renewable energy by sell to Provincial Electricity Authority (PEA thus there is 
investment in power plants as total capacity of 26.9 MW. Moreover in term of investment, the 
company has considered on investing in other renewable energy business both in country and 
oversea. Moreover, will choose the projects with returns over cost of capital and can maintain the risk 
these will able company to have revenue in long term. 
 

 Products and Services 
1. To produce quality product and meet standards 

Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers 
UWC has focusing to be a leader in product quality and maintain quality of before and after 

sale services by giving priority to the training and development on personnel of our subsidiary to 
realize on priority of customer satisfaction. As close relationship to customers which make subsidiary 
ongoing ever since, we have design the product by using modern computer system, selecting good 
quality of raw materials from reliable manufacturers, passing through modern manufacturing 
processing also granted a certification of standard entitled ISO9001:2015. By the mentioned process 
its build confidence to customer in order to purchase subsidiary’s products. 

Energy Business 
Subsidiary of UWC as production and distribution of renewable energy by personnel with 

expertise and experiences in term of engineering (power) in order to control and manage power plant 
to conduct electricity efficiently. 

 

2. Delivery on time and reliable 

Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers 
 Most project will made the contract before operation as period of operation equal to 6 months 
– 2 years. Delivery on time is very important in business operation of subsidiary due to customer of 
subsidiary has clearly period on delivered as this time the company has delivered the product on 
times due to follow work process and production plans includes efficient material back up.  
 

 Type of customers, Target customers 
High Voltage Transmission Tower / Telecommunication Tower 
UWC has distributed almost all products to customers within the country which can clarify as 

follows: 
1. Local and Foreign Contractor which received the project from Private Sector Government 

and Private Sector such as Electricity Generating Authority of Thailand and Provincial 
Electricity Authority 

2. Minor Customers in sales industry and general assembly of installation on steel structures. 
3. Galvanized services, galvanizing services to client which is private as per requirement 

from products of customers must be galvanized. 
4. Industrials products such as chains, gears and gear motors for using in general Industrials. 

By this, the products were sold to subsidiary company is imported from foreign brands of 
RENOLD and ARNOLD thus this brands are being well known and high quality as 
accepted from discussion abroad. 
 

 Energy Business 
  The company is selling electricity to Provincial Electricity Authority. 
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 Pricing Policies 
High Voltage Transmission Tower / Telecommunication Tower 
UWC has policies on pricing competitively in business with focusing on cost-effective in order 

to reduce rate on loss of production. In the present, pricing policy of this company is focusing on 
product cost plus profit margin factors. Factors which taken into consideration in order to set pricing 
are price of raw materials, equipment, components used in production, difficulty of products, period of 
offering price, number of workloads, capacity together with consideration on historical of each 
customer who had make the transactions. 

  Energy Business – Price of selling electricity is in accordance term and conditions that have 
signed contract with government. 
  

 Selling and Distribution Channel 
Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers 
UWC distributes each product through 2 channels in order to access to customer needs more 

effectively, including. 
1. Accepted work as sub-contractors of major contractors that won the bid by mostly are 

Transmission Line Tower and Telecommunication Tower. In the past, accepted work of High Voltage 
Transmission Line from KEC International Limited, TEDA Company Limited and Precise System and 
Project Company Limited and accept work of Telecommunication Tower from BB Technology 
Company Limited, Communication & System Solution Public Company Limited (accept work from 
Total Access Communication Public Company Limited) and SSW Sky Wire Company Limited (accept 
work from CAT Telecom Public Company Limited. 

2. Entering into auction to project directly in order to act as main contractor by mostly are 
substation project. 

 

Energy Business 
Subsidiary of UWC – as nature of business is produce electricity and channel for selling 

electricity is Provincial Electricity Authority (PEA) 
 

 Industries and Competition 
Industries of Ua Withya Public Company Limited (UWC) 
High Voltage Transmission Tower Industries 
High Voltage Transmission Tower Industries are in accordance to project expanding of power 

transmission system of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Provincial Electricity 
Authority (PEA) due to electricity demand within the country are expanding thus cabinet agreed on 
improvement of electrical transmission system in Lower Southern to enhance the stability of electrical 
system during year 2016- 2023 as amounting of 35,400 Million Baht by combine into 2 periods 
(according to the interview of government spokesperson on “Khaosod Newspaper” dated January 24, 
2017. 
Period 1 From year 2016 – 2020 

 Transmission Line 500 kV from Chumphon  Ranong  Surat Thani  Phangngn  Phuket 
Period 2 From year 2020 – 2023 
  Transmission Line 500 kV (Previous of 230 Kv and 115 kV) 
 At the present, there are only 5 large power transmission tower in the country as subsidiary 
has a market shares in year 2017 by being a leader in this industry. 
 

 Factors impacting the business operation 
 - Fluctuation on price of raw material are adjusted as main raw materials are steel and  

Zinc thus price of those mentioned materials are fluctuated due to world market. Year 
2017 price of steel and zinc are rising therefore affects cost of production (higher than 
previous) 

 - New Competitor – there are a high demand for High Voltage Transmission Tower  
Industries as expected that new competitor maybe competing however, entering into  
those kind of business may have restrictions on experiences and certification from  
government agencies but in the meantime, existing manufacturer has also focused on 
expanding in oversea market therefore could affects new competitors not severe in 
the near future. 
 

 Demand for High Voltage Transmission Tower Industries 
 Demand for High Voltage Transmission Tower is continued expand in accordance to 
investment policies of government during year 2015 – 2025 as amounting of 1.2 Trillion Baht which 
divided into production and transmission line system (50-50). 
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 Telecommunication Tower Industries 
 Telecommunication Tower is continued ongoing due to Cellular Phone Network Provider has 
plans to expand project of 3G/4G in order to reserve stability of Cellular Phone signal as well as 
Telecommunication Sector Master Plan No.2 which made on basic of National Strategy 20 years 
(Year 2017 – 2036), Digital Development for Economic and Social Development including Thailand 
Policy 4.0. Moreover Telecoms Industry will play an increasingly importance role in the future. 
 Therefore, expectation on Telecommunication Tower market will continuous demand as part 
of UWC has products for every kind of Telecommunication Tower. 
  

Factors impacting the business operation 
 - Fluctuation on price of raw material are adjusted as main raw materials are steel and  

Zinc thus price of those mentioned materials are fluctuated due to world market. Year 
2017 price of steel and zinc are rising therefore affects cost of production (higher than 
previous). 

 

 Demand for Telecommunication Tower 
Demand for Telecommunication Tower is continuously growth from year 2016 in order to 

support 4G including more market from oversea for starting the expanding new network. 
 

 Substation Steel Supporting Industries 
 For construction of substation there need to design steel structure to support electrical 
equipment such as circuit, breakers, disconnecting switches, lighting arresters as needed in 
Substation. 
 Demand for Substation Steel 
 Demand for Substation Steel is depend on expansion of Electricity Generating Authority of 
Thailand “EGAT” and Provincial Electricity Authority “PEA” thus if there is a large industrial plant with 
high demand for electricity so it is necessary to have a substation simultaneously. 
 

 General Steel Structure Industries 

 In general steel structure, the company can provide design, adjust the proportion, format, 
high, property, size which suitable for each construction project in order to meet need of customers. 
 Demand for General Steel Structure 
 Normally demand for general steel structure is continually increase follow the direction of 
steel industry especially in term of construction which uses concrete products and other. 
 

 Galvanizing Services 
 There is an increasing demand of steel for galvanize (due to requirement for steel production) 
and continuously increased in order to prevent from decay as see trend is evident from developed 
countries. By this, UWC has galvanizing services only for complementary only. 
 

 Industrial Products 
 UWC is distribute Industrial products in group of transmission equipment such as chain, gear 
and motors by focused on RENOLD products cause have high quality products. 
 

 Energy Business 
 Cost of fuel in energy business is very importance, subsidiary of UWC has plan to reserve 
right from mentioned issue by using chopped wood instead of husk as fuel and also prepare 
procurement of raw materials in various location to minimize costs. 
 
Product Supply 

 Production Capacity and volume 
High Voltage Transmission Tower and Telecommunication Tower Business 
Subsidiary has factory located at 247, Romklow Road, Kwang Saensaeb, Khet Minburi,  

Bangkok which has capacity of 24,000 tons per year . 
 

 Energy Business 
 UWC has subsidiaries as their nature business is renewable energy 

1. UWC KOMEN BIOMASS COMPANY LIMITED 
Located at Nakhon Si Thammarat as nature business of Biomass Power Plant 
Production capacity of 9.9 MW and Power Purchase Agreement PEA of 8 MW 

2. UWC AMPHAN BIOMASS COMPANY LIMITED 
Located at Amphor Satuek, Buri Ram as nature business of Biomass Power Plant 
Production capacity of 9.5 MW and Power Purchase Agreement PEA of 8 MW 
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3. SATUEK BIOMASS COMPANY LIMITED 
Located at Amphor Satuek, Buri Ram as nature business of Biomass Power Plant 
Production capacity of 7.5 MW and Power Purchase Agreement PEA of 6.5 MW 

4. Paradise Green Energy Company Limited 
Located at Amphor Chum Phae, Khon Kaen as nature business of processing energy 
Crop and selling energy crop products such as biogas, fertilizer, readymade meals for 
animal, biodegradable packaging  

5. UWC SOLAR COMPANY LIMITED 
As nature business of producing electricity from renewable energy such as sunshine which 
currently no on process. 

 

 Raw Material and Kind of Raw Material 
High Voltage Transmission Tower and Telecommunication Tower Business 
Efficient inventory management is an important factor in business for manufacturing High  

Voltage Transmission Towers and competition as well that UWC can maintain ability to complete 
because UWC have enough inventories. As a result, subsidiary can deliver the products to customer 
with desired time thus UWC has a policy to control inventory level appropriately and adequately to 
meet needs of customers in timely manner. By this, UWC has purchase main raw materials such as 
steel, zinc and other raw materials from domestic manufacturers. 
 Presently, UWC purchases raw materials (Steel) from more than 5 distributors however; UWC 
could supply steel and type of steel as needed with the reasonable price by always using price 
comparison. Apart from this, each year UWC has purchases all zinc from Padaeng Industry Public 
Company Limited as late year 2016 Padaeng Industry Public Company Limited has changed its 
status of manufacturer to zinc importer. In case if there is not enough volume of zinc from Padaeng 
Industry Public Company Limited then can order from abroad. 
 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.  
   Primary raw materials are steel and zinc with the following details: 

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) 99.995% zinc 

As the specific price and standard of product therefore the subsidiary obtained raw material 
domestically. 

 

Industrial Products 
UWC has import most of products from England and Germany as management of products 

according to movement of order during the past order to estimate on market demand and supply 
inventory which suitable for period of time. By this, merchandise can be classified into following 
categories. 

(1) Fast turnover production or order regularly seem as high demand on market segment 
and need of products right away after ordering therefore the company must have 
sufficient reserve inventory and available product all the times such as Production of 
Chain, Chain Joint etc. 

(2) Normal Production whom order infrequently (as high price on production) and customer 
could wait to receive the products therefore no need to reserve many inventory such as 
gear and coupling etc. 
 

Energy Business 
Currently subsidiary of UWC using combined fuel by uses chopped wood as main fuel instead 

of husk 
Chopped wood means navigating miscellaneous wood left over from trimming trees from 

garden or orchard farm into process of chopped and came out to same pieces for use as renewable 
energy. 

 
Unprocessed work  
 Manufacture of Steel Business 
 As at December 31, 2016 –the company has during process work and expected to deliver all 
within year 2018 as follows 
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Name of Project Work Load 
Unprocessed Value 

(Million Baht) 

High Voltage Transmission Tower 4,559.38 163.027 
Telecommunication Tower 95.00 9.111 
Substation Steel 130.61 32.573 
General Steel 4.95 0.090 

Total 4,789.94 204.800 

 
 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 2016 of 56,000 tons per year which consists into 6 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 
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. Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW) with diameters of 0.8, 0.9, 1.2 and 1.6  
Millimeters awarded with Industrial product standard symbol No. IPS. 597-2528 and BV (Bureau 
Veritas) standard, also known as MIG wire, the product is used in metal welding industries, such as 
motorcar assembling and motorcar parts, shipbuilding dock, containers, water pump ducts, gas tanks, 
wheel ploughs, power transformers and furniture.   
       4. 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. 
       5. 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. 

      6. 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 9001:2008 certified by the 
SGS (Thailand) Co., Ltd and ISO 14001: 2004 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. 
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 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. 
 

 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. 
1.2 Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity Authority, 

Metropolitan Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent to 4 percent of 
total sale of Pre-stressed Concrete. 

2. Foreign Customers 
2.1  Sell 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, the subsidiary company has focusing on long time contact customers and  

good relationship customers thus new customers of subsidiary will focus on prospects to customers 
with financial stability and viability of 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. 
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 Selling and Distribution Channel 
1.  Maintaining the distribution channel of subsidiaries by customer who have purchased a 

wire from subsidiary in year 2017 must be retained and year 2016 use of wire should not 
less than before 

2. Increase sales for prospective clients to have in the future 
3. Distributed Wire through agent  
4. Increase sales channels abroad 
 

 Industry and Competition 
Industry structure of Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) 
Pre-stressed concrete wire Steel and Wires Strand for pre-stressed concrete strand 
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 2016 a little bit better. Currently, there 
are 12 manufacturers within the country by subsidiary company has market shares of 10% and in the 

range of 5
th
 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 2016  

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 2016 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 the past production on 

automotive increase rapidly and good direction in the future there need good quality of spring wire, on 
time deliver. Moreover, most of automotive industries mostly use imported spring wire if quality of 
domestic spring wire equally with imported spring wire then user are likely to use raw material 
domestically. 
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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  

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 
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. 

 

 Bargaining power of buyers 
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. 

 

 Product Substitution 
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. 
 

 Current business competitor 
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 
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. 
 

 Bargaining power of buyers 
The construction has been slowed by political instability in year 2017 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 2017 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 2017, the production capacity is 72,000 tons per year. 
In 2017, the subsidiary company utilized 50 percent of total capacity.  The factory is run 20 

hours per day. 
In 2018, 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 2017, 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 2018, 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 is investment projects to produce and sell electricity and 
heat to The Siam Ceramic Group Industries Company Limited (Saraburi Province) and 2

nd
 project is 

investment projects to produce and sell electricity and heat to Thai-German Ceramic Industries Public 
Company Limited. 
 
Marketing and competition 

 Marketing Strategy 
ENS is ready to propose project to be Cogeneration or combined cycle in order to generate 

various size of electricity ranking from small to medium size use in building or factories in form of 
contract to build a comprehensive package (includes construction design and operation) and also 
concession on production and operation until deliver properties when expiration on concession 

At the present, subsidiary has process the mentioned and experienced for over 8 years, had 
meet the problems and use expertise on project development to expand the business. 
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 Types of customers, target customers 
ENS has distributed almost all products to customers within the country which can clarify as 

follows: 
1. Industrial customers which are using natural gas as fuel to produce heat and Steam by 

these industrials could reduce production cost by bring natural gas to Produce electricity, 
steam and heat utilization of production of electricity. 

2. Need of Industrial and building on improve energy efficiency within their organization to 
have efficient and conservation of energy. 
 

Pricing Policies 
ENS is selling electricity and heat energy in reasonable price and share profit equally with 

parties. 
 

 Selling and Distribution Channel 
ENS distributes electricity and heat energy to several of invested industrials as long term 

project for 15 years thus excess in electricity will be sold to Provincial Electricity Authority. 
 

 Industries and Competition 
Industrial Structure of Enesol Company Limited (ENS) 

 Currently, electricity and thermal power industries has change direction in accordance with 
government’s policies to promote generation electricity from renewable energy which focusing on 
solving common social problem e.g.; waste problem in communities and agricultural products. 
 ENS is participating in investment of subsidiaries and affiliates in project to convert waste into 
energy and electricity (Saraburi Province) and has plans to develop a business in the future to invest 
in long term with government agencies in other area within the country. Moreover also expanding their 
investment in affiliated companies of The Siam Cement Public Company Limited “SCG” in order to 
sell electricity and heat energy to affiliated company of SCG. 
 
Products Sourcing 

 Product Capacity and Volume 
Power Capacity     11,000  MW 
Thermal Power Capacity   62,000  MMBTU/month 
Production of Electricity in one year  68,000,000 kW-hr 
Production of Thermal Power in one year 511,000 MMBTU 

 Raw materials and types of raw materials 
Main raw materials uses is natural gas from Petroleum Authority of Thailand 

Unprocessed work  
 - None- 

 
 WJC Enterprise Company Limited (WJC) 
WJC – as nature business of steel frame construction services and work pipes from domestic  

and overseas which currently get jobs from main contractor, sub-contractor or joint venture, WJC 
could get jobs of contractor/ structural installations / pipes / construction work. At the present, WJC 
has task of crane assembly/ High Voltage Transmission Line / Telecommunication Tower / steel 
construction and pipes. 
 
Marketing and competition 

 Marketing Strategy 
1. The business operation of WJC is granted a certification of standard entitled ISO 

9001:2015 certified by SGS (Thailand) as a result, customers are confident in quality as 
well and has advantage in term of producing quality products that uses in factory or 
building. 

2. WJC has develop management of production in order to meet high standard and 
monitoring products sold and follow up any problems and improve all the times. As results, 
customers are more satisfied with quality and after-sales services continually. 

3. WJC has pricing policies of setting up the price close to competitors and focus on existing 
customer in order to get job. 
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 Type of customers, Target customers 
1. Contractor from local and foreign which mostly from foreign. 
2. Minor customers in term of assembly and installation of steel structures. 
3. Petrochemical industrial, as maintenance which is specific task. 
4. Biomass Power Plant in term of maintenance which considered as specific tasks. 
5. Retail Customer in part of high voltage transmission line and antenna signal 

Telecommunication tower. 
 

 Pricing Policies 
WJC has policies in term of contractor by contact contractor directly and calculate all related  

Cost and gross profit based on type of project and competition. 
 

 Selling and Distribution Channel 
WJC which accepted works directly by bidding and negotiate. By this, the company will 

contact to get the plan and calculate bids as prescribed anyhow have been contacted from customers 
or supervisors. In the past performance quality of principals trusts the subsidiary and has increased 
on job offered. 

 

 Industry and Competition 
Industrial Structure of WJC Enterprise Company Limited (WJC) 
There are a lot of competitions in construction industry but in the present, volume of 

construction work began to rise due to more foreigner invested our country as Thailand has cheap 
wages with skillful included volume in petrochemical industry has risen continuously. Moreover, 
mentioned type of industries need maintenance all time therefore if any company has experience and 
expert in work and have tools and equipment ready for work then they would have opportunities on 
job increased. 

 
Product Procurement 

 Production and production volume 
WJC factory is located as No.543/4 M.1 Tambon Nongkham Amphor Sriracha Chonburi. By 

this, year 2017 after adjustment and increase of machinery WCJ has plans to produce contracture of 
800 tons per month or 9,600 tons per year 

 Raw materials and types of raw materials 
Main raw materials on production is structural steel and pipes thus WJC get work from aboard 

therefore may need to order some raw materials from oversea therefore year 2018 WJC has plans to 
invest in BOI in order to reduce import tax or contact new dealer for purchase raw material from 
foreigner 

Unprocessed work  
 As at December 31, 2017 WJC has unprocessed work and expected to delivery within year 
2018 as follow 
 

Name of Project 
Work Load 

(Million Baht) 

Value of work load 
Not deliver 

 (Million Baht) 
UWC – Transmission Line Tower (TL) 8.63 2.72 
UWC – Telecom Tower (TC) 0.23 0.23 
Kone Crane – Fabrication Single Girder Crane 0.06 0.06 

 
 Pipe Line Engineering Company Limited (PLE) 
PLE was established as Contractor and to conduct underground Tunneling by receives work 

from government agencies, state enterprise and Public company as mainly from Contractor and sub-
Contractor or joint venture. Subsidiary could receive works in field of pipe jacking, underground 
pipeline and underpass construction pipe. Currently, company projects are underpass construction 
pipe collection system and wastewater treatment, construction of reservoir pressure pipes pass 
electrical conduits underground. Pipeline construction with of Metropolitan Waterworks Authority 
(Thailand) large pipe. 
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Marketing and competition 
 Marketing Strategy 

Prominent Point PLE has machinery and efficiency equipment ready to work on large pipeline  
construction projects together with good relationship among customers and subcontractors so get 
chance for new projects of both existing and new contractor (Public and Private Sector). 
 Weak Point PLE cannot bid directly from government agencies therefore it is necessary to 
corporate with the companies that can participate in bid auctions directly with government agencies. 
 Marketing – promote potential through aggressive marketing by using PLE network to build 
good relationship with customers with high responsibility to customers / good plans in order to deliver 
quality work and meet deadlines. 
 

 Type of customers, Target customers 
PLE customers are public and private agencies as target customers are government 

agencies, state enterprises especially those that are financially supported by Bank of Economic 
Development e.g. Metropolitan Electricity Authority and Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) 
including regional. 

 

 Pricing Policies 
PLE has pricing policies for construction project, drilling including related civil works by 

calculating project costs/ expenses and gross profit based on type of project and competition. 
 

 Selling and Distribution Channel 
PLE which accepted works directly by bidding and negotiate. By this, the company will 

contact to get the plan and calculate bids as prescribed anyhow have been contacted from customers 
or supervisors. In the past performance quality of principals trusts the subsidiary and has increased 
on job offered. 

 

 Industry and Competition 
Industrial Structure of Pipe Line Engineering Network Public Company Limited (PLE) 
Construction Industries is highly competitive business but at the present construction 

industries is staring to growth and mainly importance to government sectors on lot pipe tunneling 
system, wastewater treatment and in order to reduce any disaster. 

Jobs Construction from private and public sectors will normally use bid a tender and select 
the Contractor which offer the closest price to average price and meets qualifying criteria  
unless there are so many Contractors then owner will have more opportunities to choose qualified 
qualification Contractor to enter bid tender. Moreover, as a free market then the employer and the 
sub-Contractor is entitled. However, the owner will set the qualification of Contractor as a right to 
enter bid tender as required by regulation. 

The competitive situation of construction business experiences if any company has various 
experiences and expertise in many areas would be an advantage because if any type of construction 
dropped then can get other types of replacement work and in accordance with requirements. 
 

Unprocessed work  
 -None- 

 
 Evergreen Biomass Company Limited (EBM) 
EBM as nature business is manufacturer and distributor raw material for use as biomass fuel  
Product categories and/or services 
1. Raw material procurement, procurement and distribution of raw materials. To be a 

biomass fuel of all kinds. Including other raw materials related to biomass fuels. 
2. Produces and sells all kinds of plants including plant by-products and the fuel are 

produced from agricultural products. 
 

 Type of Products 
 Wood Chip use as renewable energy fuel in biomass power plant , industrial, process plant 
from agricultural products (use boiler) such as silo, food processing plant, noodle factory, dyeing 
factory and MSG factory. 
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Marketing and competition 

 Marketing Strategy 
Exploration on source of Raw Materials 
1. Sourcing raw material in a sufficient quantity to meet the needs of the power plant of 

subsidiary, affiliate companies, customers’ industries as desires amount per day / per 
month / per year. 

2. Type of raw materials meets the need of Power Plants and each type of industries e.g. Bio 
Mass, Bio Gas (firewood, wood chip, Napier Grass, bagasse and husk). 

3. Reasonable on distance of transportation of raw materials to Power Plants. 
4. Reasonable p rice of raw materials. 
5. Available areas to growth plants in replacement of cut down trees. 
6. Parties such as the individual or subsidiaries as business partners to find source of raw 

materials and transportation through land, water and railway to subsidiaries. 
 

 Types of customers, target customers 
Main customer for this company is Biomass Power Plants due to there are lot of usage as 

wood chips as biomass fuel in replacement of energy from oil and coal which the price has increase 
every year. 

Therefore, production of wood chips as fuel for biomass-there are a lot of need for husk as 
fuel in the present and future. 

 

 Pricing Policies 
EBM has set pricing policies which could complete in term of business by focusing on efficient  

cost management and low cost on raw materials (this could complete with other in term of pricing 
strategy). Currently, subsidiary has policies on set pricing on products by added differential revenue 
from cost – factors as counted for price consideration consists of price of raw materials, cost of 
production, distance and delivery cost, amounts and workloads, capacity together with history on 
each customer as make transaction to us before. 
 

 Selling and Distribution Channel 
EBM support on market by choosing right channel for distribution for each customer as 

consists of 2 channels 
1. Receive task from group of Power Plants and general customers, currently mentioned 

customers need lots of raw material from biomass thus there are 4-5 customers contact for 
purchase EBM products as need to purchase 200 tons per day. 

2. Group of customers from industries as use boiler systems which are lots in Thailand. 
 

 Industry and Competition 
Industrial Structure of Evergreen Biomass Company Limited (EBM) 
1. Government’s policies: Support Private Sector to establish small size of Power Plant in 

order to sell electricity and get into the system/ reduce on investment burden of 
establishing large size of Power Plant. In addition, it leads more expansion market in wood 
chips, biomass fuel every year. 

2. The use of renewable energy from water materials to reduce global warming is the need of 
society as good image in term of business. Moreover, it makes market for industrial of 
wood chips, biomass open and expanding rapidly. 

3. Price of energy from oil and coal is likely to rise steadily which make industrial (Steam 
pressure boiler system) adapted to use more biomass fuel. 

4. A support material residues from wood industries in many communities in order to be used 
as biomass feed stock. 

5. The industries which used boiler system need more material as wood chips, biomass fuel 
continuous every year. 

 
Product Procurement 

 Production and production volume 
EBM which produce piece of wood chips into biomass fuel and use all types of wood chips as 

raw materials e.g. 
- Logs 
- Sliver, firewood and root 
- Rogue and Slab 
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Size of every pieces of wood must not exceed 12 inches and length not more than 150 cm 
and could give heat not less than 1,727 kilo calories per kg and humidity of 55% thus all kinds of 
mentioned wood all with proper respect. 

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 UWC has invested in totaling of 12 companies.  

- 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 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 
UWC as main business is distribution of High Voltage Transmission Line, Sub Station Steel, 

Telecommunication Tower as main raw materials is steel and zinc thus movement of steel and zinc 
prices will be driven by demand and supply of steel and zinc manufacturer including user all over the 
world therefore changes of prices (steel and zinc) are affect cost of UWC. 
 However, UWC has policies on management in term of risk as follow: 

(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 as well as plan to install 
wood shredders for producing from chopped wood or logs together with provide space for energy 
plant in order to reduce cost management of Power Plants. 
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 Risk from raw materials procurement and reliance on raw material suppliers 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 
UWC almost purchase raw materials from domestic distributor which may have risk of raw  

Material if supplier fails to deliver the raw materials and UWC could not find any materials anywhere 
as arrange the production plan as ordered by customers. 
 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. 
Apart from this, there is an option to purchase these important raw materials from other suppliers. 
 

 Energy Business 
 Subsidiaries of UWC plans to supply fuel at a radius around the Plant and each Power Plant 
has a fuel storage facilities to allow Power Plant to back up fuel during period where there may be 
obstacles in term of harvesting e.g.: rainy season at least 15-30 days thus producing of biomass fuel 
are also supplied to Power Plant in group. 
 

 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 thus there are policies on building good relationship among customers 
and products of UWC need expertize in manufacturing which UWC has staffs with these experiences. 
 

 Risk from Personnel 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 

 UWC as nature business are manufacturing and distributing steel which consists of High 
Voltage Transmission Line, Steel Structure for substation, General Steel Structure and galvanizing 
services which required specific expertise in engineer to design and manufactured. As at December 
31, 2017 number of engineer equal to 19 people therefore company has a risk on dependence 
engineer and expertise if such employees resigned then potential staff shortage and may effect 
business operation. 
 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 
 For good performance of operation in field of electricity, personnel with specialized, expertise 
and experiences are very important. 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 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 
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 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. 
3 

 Energy Business 
 For business agreement of purchasing electricity with PEA and external customer there will 
be credited for 30 day without any risk from collecting debts from buyer who are government 
agencies. 
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 Risk from working capital 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 
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. In the past, UWC 
did not suffer from liquidity problems. 
 

 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 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 
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 company. 
 

 Risk from policies and support from Government Agency 
Energy Business 
Government has policies on supporting energy as in accordance with plants of Thailand in  

term of development of power capacity BE. 2558-2579 (PDP Plan 2015) this includes plans on 
development of renewable energy such as wind, sunlight which PDP Plan 2015 has passed 
consideration and comment from Energy Regulatory Commission “ERC” and National Energy Policy 
Council since May 2015. 
 Due to existing regulation is unfavorable or need to modify in those government agencies 
involved such as terms related to electricity trading license regulation permit operation of plant, 
requirement regard to environmental impact and city planning requirement. This may result in 
interruption of business or delay so subsidiaries of UWC have studied and closely monitored the 
situation in order to prepare on business plan in line with current situation. 
 

 Risk from Environmental Factors 
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower 
Steel Tower manufactures may cause air pollution, noise pollution which may have complaint  

from people surrounding areas. 
 In this case, we have 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 companys’ products and help to manage cost 
better as raw materials and finished good are sufficient to produce and sell to customers. 
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 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. 
 

 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 Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd (Sosuko Group) and 
Thai-German Ceramic Industries PCL. The subsidiary also negotiated with other supplier in order to 
construct other Power Plants and also reduce risk from only 2 customers as well. 

 

 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 
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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. 

However, UWC and 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. 
 

 Evergreen Biomass Company Limited (EBM) 
 Risk from raw materials procurement and reliance on supplier of raw materials 

EBM is a subsidiary of manufacturers and distributor or raw materials for biomass fuel which  
need lots of timber and scrap branches so may cause lack of raw materials therefore EBM invested in 
wood chopping in near areas close to raw materials provided (timbers, scrap branches) in radius 
around Wood Processing Plants, Sawmills and Furniture Factory. In addition, Shareholders in wood 
chopping are well-known in community and in respected from villagers so could purchase raw 
materials from local without interference from competition so EBM believe that it not affect or damage 
any purchase of raw materials. 
. 

 Risk from personnel 
EBM is subsidiary as their businesses are mainly rely on personnel as expertise and long  

term for experiences but current situation has high competitive while personnel with experiences and 
expertise are limited so causing a scramble on personnel and business operation. 

Therefore EBM has play importance intention to personnel by schedule training and knowledge 
from actual field work in order to develop personnel both management and practitioner level to 
achieve more knowledge and ability consistently in the same direction. Moreover, give some benefits 
from work associated with their portfolio and their abilities to a level that incentive and benchmark 
based on market conditions to establish security and stability in work of staff these may reduce losing 
team. 

 

 Risk from policies and support from government agency 
 EBM need to be under control of government and follows those regulations therefore has play 
importance roles on government agencies which are considered as stakeholders of subsidiary so 
coordinate and exchange information with government agencies happened all the times within 
reasonable and on basic of transparently as in accordance with related laws and build good 
relationship to government agencies and other government agencies in term of academic studies and 
supports other activities which cause good relationship among each other. 
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Shareholding Structure and Management 
 
 
 
1. SHAREHOLDERS 

 The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 29, 2017 
as follows: 
 

Name of Major Shareholders 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

% 

1. Leenabanchong   Family 263,980,143 35.43 
2. Mr. Jiwawuth       Kuwanan         55,041,700 7.39 
3. BANK JULIUS BAER & CO., LTD, SINGAPORE 36,151,300 4.85 
4. Mr. Komon          Jungrungruengkrit  17,457,600 2.34 
5. Mr. Suraphol        Theva-Aksorn       16,190,000 2.17 
6. Miss Phatcharin   Tungsittisombat  9,650,000 1.30 
7. Thai NVDR Company Limited 9,118,000 1.22 
8. Mr. Nam              Chonsaiphan 7,918,000 1.06 
9. Mr. Praphat          Phimpaphod 7,586,800 1.02 
10. Mr. Chuan            Tangchansiri 7,000,000 0.94 
 

 Remark: Leenabanchong Family is consists of 
 

Leenabanchong Family 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

% 

Mr. Chinchai         Leenabanchong 110,510,000 14.83 
Miss Chinsiree     Leenabanchong 36,821,800 4.94 
Miss Chinree        Leenabanchong 36,398,100 4.89 
Mr. Wutichai         Leenabanchong 30,956,000 4.15 
Mr. Chanachai      Leenabanchong 30,754,500 4.13 
Mr. Worawit          Leenabanchong 13,182,700 1.77 
Miss Panicha        Leenabanchong 1,976,743 0.27 
Miss Chairath       Leenabanchong 1,968,300 0.26 
Mr. Theerachai     Leenabanchong 1,412,000 0.19 

TOTAL 263,980,143 35.43 

 
Proportion of holding shares of every Institution 

1. As at December 31, 2017 – company has proportion of holding shares by investor from every 
institution equivalent to 7.36% of total issued and paid up shares thus its less than defied 
regulation in Corporate Governance of listed companies in Thailand. It stated that proportion 
of holding shares of investors in every institution should be more than 5%. 

2. Investor can be found the information on closing date of registered book of shareholders in 
the company’s website at www.cenplc.com under the title of Shareholding Structure before 
the Ordinary Shareholders’ Meeting for the year 2018. 
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 Name of shareholders of subsidiaries 

(1) Top 10 Major Shareholders of Ua Withya Public Company Limited as at 

December 29, 2017 
 

Name of Shareholders 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

Amount of 
Shares 

1. Capital Engineering Network Public Company Limited 5,164,003,750 39.23 
2. Mr. Nam                 Chonsaiphan 239,585,791 1.82 
3. Mr. Chaiwat             Vichawuth   188,000,000 1.43 
4. Mr. Jirawuth             Kuwanan  183,068,000 1.39 
5. Leenabanchong Family 171,907,142 1.30 
6. Mr. Prakit                 Laohavisit                           130,000,000 0.99 
7. Mr. Warawut            Yancharoen 122,379,843 0.93 
8. Mrs. Kanokwan        Yodwanith 100,000,000 0.76 
9. Mrs. Chonrathorn     Khunparin 91,000,000 0.69 

10. Mr. Praphon             Limthammahidsorn 90,000,000 0.68 
 

 Remark: Leenabanchong Family is consists of 
 

Leenabanchong Family 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

% 

Miss Chinsiree     Leenabanchong 108,228,800 0.82 
Mr. Chanachai      Leenabanchong 63,428,342 0.48 
Miss Panicha        Leenabanchong 250,000 0.00 

TOTAL 171,907,142 1.30 

 
(2) Top 10 Major Shareholders of Rayong Wire Industries Public Company Limited 

as at December 29, 2017 
 

Name of Shareholders 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

Amount of 
Shares 

1. Capital Engineering Network Public Company Limited 473,413,550 72.18 
2. Mr. Srisak            Suepakdee 8,366,000 1.38 
3. Mr. Bonlert           Rattatunyu 4,259,400 0.70 
4. Mr. Charnsak       Fuengfue 3,900,000 0.64 
5. Mrs. Wanna         Arkkaneewanit  3,680,000 0.61 
6. Mr. Nam              Chonsaiphan 3,465,055 0.57 
7. Mr. Papat             Piyachaturawat 3,350,000 0.55 
8. Miss Phatcharin   Tungsittisombat  2,985,000 0.49 
9. Thai NVDR Company Limited 2,903,906 0.48 

10. Mr. Phaiboon       Pengmeesri 2,363,000 0.39 
 

 Agreements between shareholders that have impact on issuance and sale of securities 
or management of company and materially affect operations. 
-None- 
 

 Cross-shareholding 
As at December 31, 2017 the company has no cross-shareholding. 
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 Other issuance on securities 
Warrant for buying Ordinary Shares 
 

Name of Securities Details 

Warrant to purchase 
Ordinary Shares No.4 

(CEN-W4) 

-    Issuance of warrants amounting of 372,366,551 units 
-    Issuance shares for reserve amounting of 372,366,551 
     shares (par value equal Baht 1) 
-    Type of warrant; specify name and Transferable 
-     Lifetime of warrant equal 2 year (counting from date of  
      issuance 
-     Date of issuance; December 23, 2016 
-     Offering to existing shareholders as the ratio of 2 ordinary  
      shares to 1 warrant (no charge) 
-     1 unit of warrant has right to buy 1 ordinary Share as Baht  
      2 per share 
-    Last exercise date; last business day of March, June,  
     September and December of each year 
-    First exercise date; March 30, 2018 
-    Final exercise date; December 21, 2018 

 
 Policies on Dividend Payment 

Company has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net 
Profit (consolidated 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 2017 2016 2015 2014 2013 

Dividend Payment per share **0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 
Net Profit (Loss) per share 0.0093 (0.13) (0.21) 0.21 0.15 
Ration of Dividend Payment per 
Net Profit (%) 

0.00 0.00 0.00 23.73 34.03 

 

Remark:  Board of Directors meeting No.1-2018 held on February 23, 2018 has resolved to schedule 2018 Annual General 
Meeting of Shareholders on April 26, 2018 for approval of omit dividend payment due to company need to reserve cash for 
working capital and investment in other projects. 

 
Subsidiaries  
 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. 

 Rayong Wire Industries Public Company Limited has policies on dividend payment at the 
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected to business 
operation unless there is investment in other companies. 

 Enesol Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 
percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries. 

 WJC Enterprise Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less 
than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries. 

 Pipe Line Engineering Network Company Limited has policies on dividend payment at the 
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or 
necessaries. 

 Evergreen Biomass Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not 
less than 50 percent of net profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries. 
 
2.  Management Structure 
 Management structure of Directors consists of 

(1) Board of Directors 
(2) Executives Board 
(3) Audit Committee 
(4) Remuneration Committee 
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(5) Risk Management Committee  
Includes Chief Executive Officer and Corporate Secretary which appropriated and can be 

examining as balance between after every time of shareholders meeting, Board of Directors will 
schedule to appoint sub-committee. Year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on 
May 15, 2017 has appointed 4 sub-committee and authorized abilities and responsibilities clearly 
follows Memorandum of Association as specified not less than 5 people but not more than 15 people 
must reside in the Kingdom . In the year 2017, Board of Directors consists of 10 as follows: 

 

 
Amount of people 

% 
Male Female Total 

Directors as Executives 3 1 4 40.00 
Directors as Non-Executives - - - 00.00 
Independent Director 6 - 6 60.00 

TOTAL 9 1 10 100.00 
 

Board of Directors consists of 6 Independent Directors or equal to 60% of whole Committee 
which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission 
(1)  Board of Directors 

As at December 2017 Board of Directors in totaling of 10 as shown in Certificate namely as 
follow: 
 

Name of Director Position Appointed Date 
Period 
holding 
position 

1. Mr. Wutichai                     Leenabanchong Chairman August 26, 2008 9 Year 

2. Associate Professor Pusit  Lertwattanaruk, PHD 
Independent 

Director 
August 26, 2008 9 Year 

3. Mr. Jakkathan                  Yothanan 
Director 

Independent 
Director 

August 26, 2008 
February 6, 2009 

9 Year 
8 Year 

4. Mr. Monthon                   Chatuwallopkul Director March 1 , 2010 7 Year 

5. Mr. Yanyong                    Wattanawongpitak 
Independent 

Director 
December  
24, 2012 

5 Year  

6. Mr. Theerachai                Leenabanchong Director March 27, 2013 4 Year 
7. Miss Usara                      Pattatung Director June 16, 2014 3 Year 

8. Mr. Chatre                        Sriutharawong      
Independent 

Director 
August 13, 2014 3 Year 

9. Dr. Visit                             Ongpipattanakul 
Independent 

Director 
August 15, 2015 2 Year 

10. Asst.Prof.Dr. Suluck        Pattarathammas 
Independent 

Director 
February 
26, 2016 

1 Year 

 
 

Changes of holds securities of Directors and Executives of company as at December 29, 2017 
 

      Name of Director 
      And  Executives 

       Year 2016 
  Increase (decrease) 
         Year 2016 

                             Year 2017 

 Director/ 
Executive 

 Spouse 
  Director/ 
 Executive 

 Spouse 
 Director/ 
Executive 

Spouse      Total    % 

1. Mr. Wutichai 
Leenabanchong 

29,000,000  -None-   1,956,000  -None- 30,956,000 -None- 30,956,000    4.15 

2. Associate Professor   
    Pusit     
    Lertwattanaruk,PHD 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

3. Mr. Jakkathan  
    Yothanan 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

4. Mr. Monthon 
    Chatuwallopkul 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

5. Mr. Yanyong            
    Wattanawongpitak 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

6. Mr. Theerachai 
    Leenabanchong 

 1,412,000  -None-     -None-  -None- 1,412,000  -None- 1,412,000    0.19 
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      Name of Director 
      And  Executives 

       Year 2016 
  Increase (decrease) 
         Year 2016 

                             Year 2017 

 Director/ 
Executive 

 Spouse 
  Director/ 
 Executive 

 Spouse 
 Director/ 
Executive 

Spouse      Total    % 

7. Miss Usara 
    Pattatung 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

8. Mr. Chatre                 
    Sriutharawong 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

9. Dr. Visit                      
    Ongpipattanakul 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

10. Asst.Prof.Dr. Suluck 
      Pattarathammas 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

11. Mr. Khomwuthi     
      Pornnaradol 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

12. Mr. Mongkonsorn 
      Ponglumjeakngam  

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

13. Mrs. Kenika 
      Ngamcharoensathapor

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

Remark:  - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares 
   - No.7, 11-13 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission 

 

Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2017 
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong signed 

conjunction with Mr. Monthon Chatuwallopkul or Miss Usara Pattatung or Mr. Theerachai 
Leenabanchong 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 
- 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. 
 

- 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 Board of Directors votes has to be not 
less than 3 quarter of remaining balance of Directors. 
 

  The removal  
-   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. 

Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee 
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors who 
serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect. 

- Removal by others 
As Article of Association Section 4 of Directors No.19 requires removal of Directors as  

follows: 
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1. Died 
2. Withdraw 
3. Incompetent or Law Prohibition 
4. Remove from Resolution from meeting of shareholders  
5. Court Order 
As Article of Association Section 4 of Directors No.22 to set meeting of Shareholders to vote 

to any remove Directors before expiration their vote must not less than three-fourth of total votes of 
shareholders present and qualified to votes. 

 

The roles and responsibilities of Board of Directors 
1. Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and 

annual budget. 
2. To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations. 
3. To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief 

Executive Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of Directors 
committee duties. 

4. 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. 

5. To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s assets 
of the Board of Directors and Executives.  

6. To acknowledge the report of business management from Executive Committees. 
7. To re-examine the compliances with the regulations and adequate information disclosure 

to public. 
8. To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor and/or 

Audit Committee.  
9. To determine the scope of Executive Committee and Chief Executive Officer’s 

purchasing, hire purchasing on property and payment authorization. 
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from the 

Shareholders’ Meeting. 
11. To consider and approve of the adjustment of Chairman of Executive Committee and 

Chief Executive Officer’s salary. 
12. 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. 
13. 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. 

14. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of 
Executive Committees and Chief Executive Officer. 

15. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive 
Committee and Chief Executive Officer. 

16. 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. 

17. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries. 
18. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate 

companies. 
19. 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. 

20. To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee in 
order to provide opinions on a specific subject. 

21. To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive Committee, 
Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee. 

 
(2)  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 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 and to 
appointed 4 Executive Directors of 1 year term as follows:  
 

Name of Executives Position 

1. Mr. Wutichai          Leenabanchong Executive Chairman 
2. Mr. Theerachai      Leenabanchong  Executive Director 
3. Miss Usara            Pattatung  Executive Director 
4. Mr. Pornthep         Pipattangsakul Executive Director 

(Resigned on July 1, 2017) 
 

The roles and responsibilities of Executive Boards 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget 
estimation which has been approved by Board of Directors. 

10. 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. 

11. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing, personnel 
management, and other operational aspects. 

12. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend 
payment for approval by the Board of Directors. 

13. 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. 

14. 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. 

15. To consider opportunities or new company in order to increase the value on investment. 
16. 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. 
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17. 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. 

18. 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. 

 

(3)  Audit Committee 
 Audit Committee means Company Directors which authorized from Board of Directors/ 
Meeting of Shareholders to check the performance of assignment to be in accordance with rules, any 
regulation of good corporate governance. 

Resolution from Board of Directors meeting No.1-2017 held on February 23, 2017 has 
appointed Audit Committee as the term of position of 3 years as follows: 

 
Name of Audit Committee Position  

1. Dr. Visit  Ongpipattanakul Chairman of Audit Committee 
Independent Director 

which has knowledge in 
accounting and finance 

2. Associate Professor 
    Pusit  Lertwattanaruk, PHD 

Audit Committee 
Independent Director 

which has knowledge in 
engineering 

3. Mr. Yanyong     
Wattanawongpitak 

Audit Committee 
Independent Director 

which has knowledge in 
finance 

Mr. Khomwuthi    Pornnaradol 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. 

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. 

 
The roles and responsibilities of Audit committee 
1. To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and dependable. 
2. 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. 

3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the 
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business. 

4. To review corruption in business in accordance to company’s policy on anti-corruption 
and Code of Conduct. 

5. 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 non-management 
meeting with an auditor at least once a year. 

6. To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of 
interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s 
regulations, and are reasonable and for highest benefit of Company. 

7. To consider on disclose company information in case of related transaction or conflict of 
interest, acquisition of assets to be accurate. 

8. To review company system to have risk management as appropriate and effective. 
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9. To assign role on anti-corruption and code of conduct by have complaint process and 
oversea process of receiving complaint which covered complaint process on receiving 
any clues on inappropriate financial statement and other. 

10. To review information relating to financial reports and internal controls. 
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, 
(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 
 
(4)  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 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 has 
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of 
position of 1 year as follow: 
 

Name of Remuneration Committees Position 

1. Dr. Visit                   Ongpipattanakul 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 

 

 
The roles and responsibilities of Remuneration Committee 

1. To review current criteria. 
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry. 
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward 

those who contributed to the firm’s success. 
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.  
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5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with 
relevant regulations and related recommendations. 

6. To consider of evaluating Chief Executive Officer and remuneration in order to propose the 
criteria to the Board for approval. 

7. 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. 

8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors 
 
(5)  Risk Management Committee 

Risk Management Committee mean Directors and Non-Executives of company has 
responsibilities to handle risk management effectively. 

In year, 2017 resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 
has appointed Risk Management Committee which consists of all Independent Directors totaling of 3 
people as one year term of position. 

 
Name of Risk Management Committees Position 

1. Asst.Prof.Dr. Suluck   Pattarathammas Chairman of  

Risk Management Committee 

Independent Director 

2. Mr. Jakkathan        Yothanan  Risk Management Committee Independent Director 

3. Mr. Chatre               Sriutharawong Risk Management Committee Independent Director 

 
The roles and responsibilities of Risk Management Committee 

1. 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. 

2. To support cooperation in risk management in all level within the company. 
3. 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. 
4. To develop on efficiency risk management system continuously. 
5. To adjust and amend charter of Risk Management Committee and proposed Board of 

Directors for approval. 
6. Other business as assigned by Board of Directors. 

 
 Chief Executive Officer 

 Chief Executive Officer means Company Directors/Executives which holds the position of 
head of Executive of company. 
 In year 2017, resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 
has resolved approve to appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position of Chief Executive 
Officer  
 

The role and responsibilities of Chief Executive Officer 
1. To manage and control the business which related to company’s affairs. 
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to the 

company’s plans. 
3. 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. 

4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors. 
5. 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. 

6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting, moving, set 
up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare and lay off the 
employees in Executive position within the company whom is not Executive Directors and 
excluding Chairman. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to locally 
exhibit the company’s products. 

11. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to foreign 
exhibit the company’s products. 

12. To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by Board of 
Executive Committee and Board of Directors. 

13. To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in term of 
human resources within the company and subsidiaries. 

14. To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s 
business. 

15. To responsible of company business operation by not against the laws, rules, regulation, 
religion and company’s regulation. 

16. To have authority to consider and approve borrowing and/or credit facilities of subsidiaries 
and/or affiliated company and/or other companies within the limitation of budget as assigned 
from Board of Directors. 

17. 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. 

18. 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. 

19. To consider of foreign currency risks and interest rates. 
 
 Controlling Person 

-None- 
 

 Frequently by number of attendees in year 2017 
 Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, Remuneration Committee and 
Risk Management Committee has schedule time table of each meeting one year in advance and 
appointment of the meeting will be additional special meeting as necessary. Each committee is 
meeting by conference participants are summarized below. 
 

Name of Committee 
2017 

Total Number of 
attendees 

2017 Annual General Meeting of Shareholders 1 
Board of Director 5 
Audit Committee 5 
Executive Director 9 
Remuneration Committee 1 
Risk Management Committee 3 
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Remark 
1/  Resigned from Director and Executive on July 1, 2017 
2/  Resigned from Executive on May 15, 2017 
3/  Resigned from Executive on May 15, 2017 
4/  Resigned from Executive on May 15, 2017 
5/  Resigned from Executive on May 1, 2017 
*   could not attended the meeting due to business engagement 
 

 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, 2017 there are 5 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) 
4. Mr. Mongkonsorn     Ponglumjeakngam  Senior Manager (Credit Control) 

5. Mrs. Kenika              Ngamcharoensathaporn 
Senior Manager  

(Compliance and Investor Relation) 
 

 Attendance of the meeting / total attends (Time) 
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1.  Mr. Wutichai              Leenabanchong 1/1 5/5 - 9/9 - - 

2.   Dr. Visit                    Ongpipattanakul  1/1 5/5 5/5 - 1/1 - 

3.  Associate Professor  
     Dr.Pusit  Lertwattanaruk 

1/1 5/5 5/5 - - - 

4.  Mr. Yanyong               Wattanawongpitak 1/1 5/5 5/5 - 1/1 *2/3 

5.  Asst.Prof.Dr. Suluck   Pattarathammas 1/1 *4/5 - - - 3/3 

6.   Mr. Jakkathan           Yothanan 1/1 5/5 - - 1/1 - 

7.   Mr. Chatre                Sriutharawong 1/1 5/5 - - - 3/3 

8.   Mr. Pornthep            Pipattungsakul
1/ 

1/1 2/2 - 3/3 - - 

9.   Mr. Monthon             Chatuwallopkul    1/1 4/5 - 2/2 - - 

10. Mr. Theerachai         Leenabanchong 1/1 4/5 - 9/9 - - 

11.  Miss Usara              Pattatung  1/1 5/5 - 9/9 - - 

12.  Mr. Pipit                  Jaovisidha
2/ 

- - - *1/2 - - 

13.  Mr. Peratus              Dhanarachwattana
3/ 

- - - 2/2 - - 

14.  Mr. Suthin               Phadetpai
4/ 

- - - 2/2 - - 

15.   Mr. Ladya                Uriya
5/ 

- - - 1/1 - - 
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 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. 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. 

2. Has knowledge and understanding of the principles of corporate governance and good 
practice in corporate governance. 

3. Has knowledge in company’s business and good in communication. 
 

 Remuneration of Directors and Executives 
(1)  The amount of financial remuneration in fiscal year 2017 
Capital Engineering Network Public Company Limited 
a)  The Remuneration for Directors 

  The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 
passed on the resolutions from the board of directors No. 1/2017 held on February 23, 2017 by 
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 as totaling amount 
of Baht 3,500,000 which same amount when compared to year 2016 by sifting through the details and 
refers to appropriate aspects of the industry and economic conditions. The suitability number of the 
Board of Directors as following details: 
  1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”) 

(1) Chairman (every time attends) 
 Fee for attended the meeting as Baht 30,000. By this, chairman whom normally 

 receive monthly payment will receive Baht 20,000 each time attended the meeting 
(2) Board of Directors (every time attends) 

 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, as for Directors whom status as 
company’s employee will be paid Baht 5,000 each time attended the meeting. 

 (3) Executive Board (every time attends) 
 Fee for  Executive Chairman as Baht 15,000 By this, chairman whom normally 

 receive monthly payment will receive Baht 5,000 each time attended the meeting 
 Fee for Executive Committee as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly 

salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every 
time attends 

(4) Audit Committee (every time attends) 
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000  
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000 

(5) Remuneration Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 

(6) Risk Management Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 

(7) Nomination Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 
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 2. Other remuneration fees and benefits 
       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 
  
 By this year 2017, Capital Engineering Network Public Company Limited has paid 
remuneration to directors of each committee in totaling of Baht 1,177,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 

Compensation (Baht) 
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1.  Mr. Wutichai          
     Leenabanchong 
    - Chairman 
    - Executive Chairman 
    - Acting Chief Executive  
      Officer 

100,000.- 45,000.- - - - 145,000.- 

2.  Dr. Visit                  
     Ongpipattanakul 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Chairman of Audit  
      Committee 
    - Chairman of  
      Remuneration  
      Committee 

75,000.- - 125,000.- 25,000.- - 225,000.- 

3.  Associate Professor  
     Dr.Pusit     Lertwattanaruk 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Audit Committee 

75,000.- - 75,000.- - - 150,000.- 

4.  Mr. Yanyong   
     Wattanawongpitak            
   - Director 
   - Independent Director   
   - Audit Committee 
   - Remuneration Committee 
   - Chairman of  
     Risk Management   
     Committee 

75,000.- - 75,000.- 15,000.- 30,000.- 195,000.- 

5.  Asst.Prof.Dr. Suluck      
     Pattarathammas 
   - Director 
   - Independent Director 

60,000.- - - - 75,000.- 135,000.- 

6.  Mr. Jakkathan            
     Yothanan 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Risk Management  
      Committee 

75,000.- - - 15,000.- - 90,000.- 

7.  Mr. Chatre                 
     Sriutharawong 
   - Director 
   - Independent Director 
   - Risk Management  
     Committee 

75,000.- - - - 45,000.- 120,000.- 
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8.  Mr. Monthon             
     Chatuwallopkul 
   - Director 

20,000.- - - - - 20,000.- 

9.  Mr. Theerachai         
     Leenabanchong 
   - Director 
   - Executive Director 

20,000.- 18,000.- - - - 38,000.- 

10. Miss Usara              
      Pattatung 
   - Director 
   - Executive Director 

25,000.- 18,000.- - - - 43,000.- 

11. Mr. Pornthep          
      Pipattangsakul 
    - Director 
   - Executive Director 
     (Resigned on July 1,  
      2017) 

10,000.- 6,000.- - - - 16,000.- 

TOTAL 61,000.- 87,000.- 275,000.- 55,000.- 150,000.- 1,177,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 
    Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4 ranking 

as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, meeting 
allowance, social security, provident fund and 
employee benefit expenses 

5 13.38 7 14.03 

 
Subsidiaries 
1. Ua Withya Public Company Limited 
a) Remuneration 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1-2017 held on February 22, 2017 
by passed consideration from Board of Directors meeting No. 2-2017 held on February 22, 2017 and 
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2017 in totaling amount 
of 2,300,000 by paying it each time. By this, with appropriate details and compare with same kind of 
reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. The details of 
compensations are as follows: 
  1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”) 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 20,000 

(2) Board of Directors (every time attends)  
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly 

salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the 
meeting of Baht 5,000 
  



รายงานประจำาปี 2560 310

(3) Executive Board (every time attends) 
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive 

monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly 
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every 
time attends  

(4) Audit Committee (every time attends) 
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000  
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000 

(5) Remuneration Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 
  

2. Other remuneration fees and benefits 
  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  
 By this year 2017, Ua Withya Public Company Limited has paid remuneration to directors of 
each committee in totaling of Baht 1,678,000. The details are as follow: 
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1. Police Colonel  
    Kowit  Piromwong 
    - Independent Director 
    - Chairman 
    - Chairman of Nomination    
      and Remuneration    
     Committee 

180,0000- - - 50,000.- 230,000.- 

2. Mr. Wutichai                               
    Leenabanchong 
   - Vice Chairman 
   - Executive Chairman 

30,000.- 45,000.- - - 75,000.- 

3. Police Lieutenant  
    Sivaraks   Phinitcharomna 
   - Director 
   - Independent  Director 
   - Chairman of 
     Audit Committee 

90,000.- - 325,000.- - 415,000.- 

4. Dr. Pianchai                                
    Thawornrat 
   - Director 
   - Independent Director 
   - Audit Committee 
   - Nomination and  
     Remuneration Committee 

60,000.- - 150,000.- 30,000.- 240,000.- 

5. Dr. Nathee                                 
    Naktanasukanjn 
   - Director 
   - Independent Director 
   - Audit Committee 

90,000.- - 195,000.- - 285,000.- 
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6. Mr. Peratus                                
    Dhanarachwattana 
   - Director 
   - Managing Director  
    (Plant Operation) 
  - Executive Director 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

7. Mr. Theerachai                           
    Leenabanchong 
  - Director 
  - Managing Director  
    (Business Development  
    and Corporate Affairs) 
  -Executive 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

8. Mr. Monthon                                
    Chatuwallopkul 
  - Director 
  - Deputy Managing Director 
    (Accounting and Finance,  
    Corporate Management) 
  - Executive 
  - Nomination and –  
    Remuneration Committee 

30,000.- 18,000.- - 10,000.- 58,000.- 

9. Mr. Surapat  Chomrat                 
  - Director 
  - Executive 

75,000.- 80,000.- - - 155,000.- 

10. Mr. Suthisak 
      Tanachoteporamat 
  - Director 
  - Executive 
    (Appointed as  
     September 1, 2017) 

30,000.- 
 

30,000.- - - 60,000.- 

11. Miss Usara  Pattatung 
   -  Director 
   -  Executive 

30,000.- 16,000.- - - 46,000.- 

12. Mr. Ladya  Uriya 
   -  Director 
   -  Executive 
   (Resigned May 1, 2017) 
   -  Deputy to Managing  
      Director 
   (Business Development  
    and Fuel Management) 
   (Resigned on April 1, 2017) 

10,000.- - - - 10,000.- 

13. Mrs. Pimsiri  Pinrod 
   -  Executive 
   Resigned on  
   November 15, 2017 

- 8,000.- - - 8,000.- 

TOTAL 685,000.- 233,000.- 670,000.- 90,000.- 1,678,000.- 
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b) The remuneration for Executives 
 Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and 
equivalent of 4 ranking as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

9 17.65 8 17.18 

 
2.  Rayong Wire Industries Public Company Limited 
a) Remuneration 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1/2017 held on February 21, 2017 
and passed Board of Directors meeting No.1/2017 held on February 21, 2017 and approved by the 
resolution from the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 in totaling of 
1,950,000 by paying it each time with same rate. By this, with appropriate details and compare with 
same kind of reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. 
The details of compensations are as follows: 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 20,000. 

(2) Board of Directors (every time attends)  
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly 

salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the 
meeting of Baht 5,000.  

(3) Executive Board (every time attends) 
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive 

monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000. 

 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly 
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every 
time attends. 

(4) Audit Committee (every time attends) 
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000  
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000 

(5) Remuneration Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends. 
  

2. Other remuneration fees and benefits 
  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. 
 By this year 2017, Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid remuneration to 
directors of each committee in totaling of Baht 858,000. The details are as follow: 
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1.  Mr. Wutichai Leenabanchong                
    - Chairman 
    - Executive Chairman 
    - Remuneration Committee 

80,000.- 55,000.- - 5,000.- 140,000.- 

2. Mr. Worawit   Siriwatwimol           
    - Director 
    - Independent Director 
    - Chairman of Audit Committee 
    - Chairman of    
      Remuneration Committee 

45,000.- - 125,000.- - 170,000.- 

3. Mr. Wichain Sophanpanitkul 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Audit Committee 
    - Remuneration Committee 

60,000.- - 90,000.- 15,000.- 165,000.- 

4 Associate Professor  
   Dr. Pison  Udomworarat  
   - Director 
   - Independent Director 
   - Audit Committee 
   - Remuneration Committee 

60,000.- - 75,000.- 15,000.- 150,000.- 

5. Mr. Monthon  Chatuwallopkul 
   - Director 

20,000.- - - - 20,000.- 

6. Mr. Pipit    Jaovisidha  
   - Director 
   - Manager 
    (Sale and Marketing) 
   - Executive Director 

15,000.- 18,000.- - - 33,000.- 

7. Mr. Suthin  Phadetpai 
    - Director 
    - Executive 
    - Managing Director  

20,000.- 22,000.- - - 42,000.- 

8. Mr. Theerachai Leenabanchong 
    - Director 

20,000.- - - - 20,000.- 

9. Mrs. Pimsiri  Pinrod 
    - Director 
    - Executive 
      (Resigned on November 15, 2017) 

20,000.- 20,000.- - - 40,000.- 

10. Mr. Pornthep    Pipattangsakul 
   - Executive Director 
     (Appointed on May 8, 2017) 
     (Resigned on July 1, 2017) 

- 4,000.- - - 4,000.- 

11. Mr. Surapat  Chomrat     
   - Executive Director 
     (Appointed on May 8, 2017) 
     (Resigned on October 18, 2017) 

- 60,000.- - - 60,000.- 

12. Miss Usara   Pattatung 
   - Executive Director 
    (Resigned on May 8, 2017) 

- 14,000.- - - 14,000.- 

TOTAL 340,000.- 193,000.- 290,000.- 35,000.- 858,000.- 
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b) The remuneration for Executives 
 Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and 
equivalent of 4 ranking as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

6 8.89 5 7.41 

 
3.  Enesol Company Limited 
a) The remuneration for Directors 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 20,000. 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 15,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 5,000 every time attends.  
  
 By this year 2017, Enesol Company Limited has paid remuneration to directors of each 
committee in totaling of Baht 130,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1.  Mr. Wutichai     Leenabanchong 
     - Chairman 80,000.- 

2. Mr. Monthon     Chatuwallopkul     
    - Director 20,000.- 

3. Mr. Theerachai  Leenabanchong 
    - Director 20,000.- 

3. Mr.  Apichart     Weerapanit  
   (Resigned on June 1, 2017) 10,000.- 

TOTAL 130,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 

 Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and 
equivalent of 4 ranking as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

3 4.74 3 2.80 
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4.  WJC Enterprise Company Limited 
a)  The remuneration for Directors 

 The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 22, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends 
  

 By this year 2017, WJC Enterprise Company Limited has paid remuneration to directors of 
each committee in totaling of Baht 56,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1. Mr. Wutichai    Leenabanchong 
    - Chairman 

20,000.- 

2. Mr. Wiwatchai  Jeenanuphan 
    - Director 
    - Managing Director  

12,000.- 

3. Mr. Monthon    Chatuwallopkul 
    - Director 

12,000.- 

4. Mr. Theerachai Leenabanchong 
    - Director 

12,000.- 

TOTAL 56,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 

      Remuneration for Managing Director and Executive are as follow: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

1 2.27 1 2.27 

 
5.  Pipe Line Engineering Network Company Limited 
a)  The remuneration for Directors 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends 
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 By this year 2017, 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/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1. Mr. Wutichai            Leenabanchong 
    - Chairman 
    - Managing Director 

20,000.- 

2. Mr. Monthon           Chatuwallopkul 
    - Director 

12,000.- 

3. Miss Laphassarin    Kraiwongwanitrung 
    - Director 

12,000.- 

TOTAL 44,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 
    -None- 

 
6)  Evergreen Biomass Company Limited 
a)  The remuneration of directors  

 The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends 
 

 By this year 2017, Evergreen Biomass Company Limited has paid remuneration to directors 
of each committee in totaling of Baht 59,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1.  Mr. Wutichai            Leenabanchong 
     - Director 
     - Chairman 

20,000.- 

2. Mr. Theerachai         Leenabanchong 
     - Director 
     - President 

12,000.- 

3. Mr. Ladya                  Uriya 
     - Director 
     - Managing Director 
    (Resigned on April 1, 2017) 

3,000.- 

4. Mr. Monthon             Chatuwallopkul 
    - Director 

12,000.- 

5. Mrs. Kenika              
Ngamcharoensathaporn 
    - Director 

12,000.- 

TOTAL 59,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 
    -None- 
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 (2) Other Remuneration 
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for 

Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives 
(1) Other Remuneration of Director 
 -None- 
 

(2) Other Remuneration of Executive 
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level 

equivalent top four executives in totaling of 5 people received compensation in form of contributions to 
the fund. 
 The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid 
monthly at a rate of 5 per cent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member 
of the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the 
members in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average 
net benefit under the terms of the Fund. 
 

 Personnel 
- Total number of Employees 
As at December 31, 2017 Company and its subsidiaries has total of employees of 1,002 
 

Details CEN UWC RWI ENS WJC PLE EBM TOTAL 

Administration 18 154 50 6 15 - - 243 

Production - 454 113 13 179 - - 759 

Total 18 608 163 19 194 - - 1,002 

 
- The number of employees changed significantly in the past 3 years 

     - None- 
 

- Shepherded significant labor dispute in the past 3 years 
     - None-  
 

- Total Compensation of all employees 
In year 2017, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary, 

incentives, bonus and other compensations in totaling of 347.94 Million 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, contribution will be pay monthly in the rate of 5% or salary also member must 
accumulate money into Provident Funds with the same rate. When ends of member then will receive 
whole amount of money including benefit of Provident Funds. 

 

- Development Policy on employee 
The company and its subsidiaries commitment for human development in accordance 

to policy and situation which based on standard on integrated knowledge for employees to have 
various skills and capacity as well as moral/ethic/ good life. 

The company and its subsidiaries has establish a knowledge management approach by 
survey need for training and personnel development, design course as suitable for work and use 
knowledge to apply to work into commitment. By this, to encourage employees to review their 
knowledge regularly, engage in learning and sharing your work experience to workmate in order to 
keep up with organization forever. 
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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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Shareholding Structure and Management 
 
 
 
1. SHAREHOLDERS 

 The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 29, 2017 
as follows: 
 

Name of Major Shareholders 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

% 

1. Leenabanchong   Family 263,980,143 35.43 
2. Mr. Jiwawuth       Kuwanan         55,041,700 7.39 
3. BANK JULIUS BAER & CO., LTD, SINGAPORE 36,151,300 4.85 
4. Mr. Komon          Jungrungruengkrit  17,457,600 2.34 
5. Mr. Suraphol        Theva-Aksorn       16,190,000 2.17 
6. Miss Phatcharin   Tungsittisombat  9,650,000 1.30 
7. Thai NVDR Company Limited 9,118,000 1.22 
8. Mr. Nam              Chonsaiphan 7,918,000 1.06 
9. Mr. Praphat          Phimpaphod 7,586,800 1.02 
10. Mr. Chuan            Tangchansiri 7,000,000 0.94 
 

 Remark: Leenabanchong Family is consists of 
 

Leenabanchong Family 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

% 

Mr. Chinchai         Leenabanchong 110,510,000 14.83 
Miss Chinsiree     Leenabanchong 36,821,800 4.94 
Miss Chinree        Leenabanchong 36,398,100 4.89 
Mr. Wutichai         Leenabanchong 30,956,000 4.15 
Mr. Chanachai      Leenabanchong 30,754,500 4.13 
Mr. Worawit          Leenabanchong 13,182,700 1.77 
Miss Panicha        Leenabanchong 1,976,743 0.27 
Miss Chairath       Leenabanchong 1,968,300 0.26 
Mr. Theerachai     Leenabanchong 1,412,000 0.19 

TOTAL 263,980,143 35.43 

 
Proportion of holding shares of every Institution 

1. As at December 31, 2017 – company has proportion of holding shares by investor from every 
institution equivalent to 7.36% of total issued and paid up shares thus its less than defied 
regulation in Corporate Governance of listed companies in Thailand. It stated that proportion 
of holding shares of investors in every institution should be more than 5%. 

2. Investor can be found the information on closing date of registered book of shareholders in 
the company’s website at www.cenplc.com under the title of Shareholding Structure before 
the Ordinary Shareholders’ Meeting for the year 2018. 
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 Name of shareholders of subsidiaries 

(1) Top 10 Major Shareholders of Ua Withya Public Company Limited as at 

December 29, 2017 
 

Name of Shareholders 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

Amount of 
Shares 

1. Capital Engineering Network Public Company Limited 5,164,003,750 39.23 
2. Mr. Nam                 Chonsaiphan 239,585,791 1.82 
3. Mr. Chaiwat             Vichawuth   188,000,000 1.43 
4. Mr. Jirawuth             Kuwanan  183,068,000 1.39 
5. Leenabanchong Family 171,907,142 1.30 
6. Mr. Prakit                 Laohavisit                           130,000,000 0.99 
7. Mr. Warawut            Yancharoen 122,379,843 0.93 
8. Mrs. Kanokwan        Yodwanith 100,000,000 0.76 
9. Mrs. Chonrathorn     Khunparin 91,000,000 0.69 

10. Mr. Praphon             Limthammahidsorn 90,000,000 0.68 
 

 Remark: Leenabanchong Family is consists of 
 

Leenabanchong Family 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

% 

Miss Chinsiree     Leenabanchong 108,228,800 0.82 
Mr. Chanachai      Leenabanchong 63,428,342 0.48 
Miss Panicha        Leenabanchong 250,000 0.00 

TOTAL 171,907,142 1.30 

 
(2) Top 10 Major Shareholders of Rayong Wire Industries Public Company Limited 

as at December 29, 2017 
 

Name of Shareholders 
Proportion of holding shares 

Amount of 
Shares 

Amount of 
Shares 

1. Capital Engineering Network Public Company Limited 473,413,550 72.18 
2. Mr. Srisak            Suepakdee 8,366,000 1.38 
3. Mr. Bonlert           Rattatunyu 4,259,400 0.70 
4. Mr. Charnsak       Fuengfue 3,900,000 0.64 
5. Mrs. Wanna         Arkkaneewanit  3,680,000 0.61 
6. Mr. Nam              Chonsaiphan 3,465,055 0.57 
7. Mr. Papat             Piyachaturawat 3,350,000 0.55 
8. Miss Phatcharin   Tungsittisombat  2,985,000 0.49 
9. Thai NVDR Company Limited 2,903,906 0.48 

10. Mr. Phaiboon       Pengmeesri 2,363,000 0.39 
 

 Agreements between shareholders that have impact on issuance and sale of securities 
or management of company and materially affect operations. 
-None- 
 

 Cross-shareholding 
As at December 31, 2017 the company has no cross-shareholding. 
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 Other issuance on securities 
Warrant for buying Ordinary Shares 
 

Name of Securities Details 

Warrant to purchase 
Ordinary Shares No.4 

(CEN-W4) 

-    Issuance of warrants amounting of 372,366,551 units 
-    Issuance shares for reserve amounting of 372,366,551 
     shares (par value equal Baht 1) 
-    Type of warrant; specify name and Transferable 
-     Lifetime of warrant equal 2 year (counting from date of  
      issuance 
-     Date of issuance; December 23, 2016 
-     Offering to existing shareholders as the ratio of 2 ordinary  
      shares to 1 warrant (no charge) 
-     1 unit of warrant has right to buy 1 ordinary Share as Baht  
      2 per share 
-    Last exercise date; last business day of March, June,  
     September and December of each year 
-    First exercise date; March 30, 2018 
-    Final exercise date; December 21, 2018 

 
 Policies on Dividend Payment 

Company has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net 
Profit (consolidated 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 2017 2016 2015 2014 2013 

Dividend Payment per share **0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 
Net Profit (Loss) per share 0.0093 (0.13) (0.21) 0.21 0.15 
Ration of Dividend Payment per 
Net Profit (%) 

0.00 0.00 0.00 23.73 34.03 

 

Remark:  Board of Directors meeting No.1-2018 held on February 23, 2018 has resolved to schedule 2018 Annual General 
Meeting of Shareholders on April 26, 2018 for approval of omit dividend payment due to company need to reserve cash for 
working capital and investment in other projects. 

 
Subsidiaries  
 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. 

 Rayong Wire Industries Public Company Limited has policies on dividend payment at the 
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected to business 
operation unless there is investment in other companies. 

 Enesol Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 
percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries. 

 WJC Enterprise Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less 
than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries. 

 Pipe Line Engineering Network Company Limited has policies on dividend payment at the 
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or 
necessaries. 

 Evergreen Biomass Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not 
less than 50 percent of net profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries. 
 
2.  Management Structure 
 Management structure of Directors consists of 

(1) Board of Directors 
(2) Executives Board 
(3) Audit Committee 
(4) Remuneration Committee 
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(5) Risk Management Committee  
Includes Chief Executive Officer and Corporate Secretary which appropriated and can be 

examining as balance between after every time of shareholders meeting, Board of Directors will 
schedule to appoint sub-committee. Year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on 
May 15, 2017 has appointed 4 sub-committee and authorized abilities and responsibilities clearly 
follows Memorandum of Association as specified not less than 5 people but not more than 15 people 
must reside in the Kingdom . In the year 2017, Board of Directors consists of 10 as follows: 

 

 
Amount of people 

% 
Male Female Total 

Directors as Executives 3 1 4 40.00 
Directors as Non-Executives - - - 00.00 
Independent Director 6 - 6 60.00 

TOTAL 9 1 10 100.00 
 

Board of Directors consists of 6 Independent Directors or equal to 60% of whole Committee 
which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission 
(1)  Board of Directors 

As at December 2017 Board of Directors in totaling of 10 as shown in Certificate namely as 
follow: 
 

Name of Director Position Appointed Date 
Period 
holding 
position 

1. Mr. Wutichai                     Leenabanchong Chairman August 26, 2008 9 Year 

2. Associate Professor Pusit  Lertwattanaruk, PHD 
Independent 

Director 
August 26, 2008 9 Year 

3. Mr. Jakkathan                  Yothanan 
Director 

Independent 
Director 

August 26, 2008 
February 6, 2009 

9 Year 
8 Year 

4. Mr. Monthon                   Chatuwallopkul Director March 1 , 2010 7 Year 

5. Mr. Yanyong                    Wattanawongpitak 
Independent 

Director 
December  
24, 2012 

5 Year  

6. Mr. Theerachai                Leenabanchong Director March 27, 2013 4 Year 
7. Miss Usara                      Pattatung Director June 16, 2014 3 Year 

8. Mr. Chatre                        Sriutharawong      
Independent 

Director 
August 13, 2014 3 Year 

9. Dr. Visit                             Ongpipattanakul 
Independent 

Director 
August 15, 2015 2 Year 

10. Asst.Prof.Dr. Suluck        Pattarathammas 
Independent 

Director 
February 
26, 2016 

1 Year 

 
 

Changes of holds securities of Directors and Executives of company as at December 29, 2017 
 

      Name of Director 
      And  Executives 

       Year 2016 
  Increase (decrease) 
         Year 2016 

                             Year 2017 

 Director/ 
Executive 

 Spouse 
  Director/ 
 Executive 

 Spouse 
 Director/ 
Executive 

Spouse      Total    % 

1. Mr. Wutichai 
Leenabanchong 

29,000,000  -None-   1,956,000  -None- 30,956,000 -None- 30,956,000    4.15 

2. Associate Professor   
    Pusit     
    Lertwattanaruk,PHD 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

3. Mr. Jakkathan  
    Yothanan 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

4. Mr. Monthon 
    Chatuwallopkul 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

5. Mr. Yanyong            
    Wattanawongpitak 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

6. Mr. Theerachai 
    Leenabanchong 

 1,412,000  -None-     -None-  -None- 1,412,000  -None- 1,412,000    0.19 
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      Name of Director 
      And  Executives 

       Year 2016 
  Increase (decrease) 
         Year 2016 

                             Year 2017 

 Director/ 
Executive 

 Spouse 
  Director/ 
 Executive 

 Spouse 
 Director/ 
Executive 

Spouse      Total    % 

7. Miss Usara 
    Pattatung 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

8. Mr. Chatre                 
    Sriutharawong 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

9. Dr. Visit                      
    Ongpipattanakul 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

10. Asst.Prof.Dr. Suluck 
      Pattarathammas 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

11. Mr. Khomwuthi     
      Pornnaradol 

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

12. Mr. Mongkonsorn 
      Ponglumjeakngam  

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

13. Mrs. Kenika 
      Ngamcharoensathapor

   -None-  -None-     -None-  -None-     -None-  -None-    -None-        - 

Remark:  - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares 
   - No.7, 11-13 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission 

 

Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2017 
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong signed 

conjunction with Mr. Monthon Chatuwallopkul or Miss Usara Pattatung or Mr. Theerachai 
Leenabanchong 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 
- 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. 
 

- 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 Board of Directors votes has to be not 
less than 3 quarter of remaining balance of Directors. 
 

  The removal  
-   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. 

Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee 
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors who 
serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect. 

- Removal by others 
As Article of Association Section 4 of Directors No.19 requires removal of Directors as  

follows: 
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1. Died 
2. Withdraw 
3. Incompetent or Law Prohibition 
4. Remove from Resolution from meeting of shareholders  
5. Court Order 
As Article of Association Section 4 of Directors No.22 to set meeting of Shareholders to vote 

to any remove Directors before expiration their vote must not less than three-fourth of total votes of 
shareholders present and qualified to votes. 

 

The roles and responsibilities of Board of Directors 
1. Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and 

annual budget. 
2. To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations. 
3. To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief 

Executive Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of Directors 
committee duties. 

4. 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. 

5. To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s assets 
of the Board of Directors and Executives.  

6. To acknowledge the report of business management from Executive Committees. 
7. To re-examine the compliances with the regulations and adequate information disclosure 

to public. 
8. To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor and/or 

Audit Committee.  
9. To determine the scope of Executive Committee and Chief Executive Officer’s 

purchasing, hire purchasing on property and payment authorization. 
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from the 

Shareholders’ Meeting. 
11. To consider and approve of the adjustment of Chairman of Executive Committee and 

Chief Executive Officer’s salary. 
12. 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. 
13. 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. 

14. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of 
Executive Committees and Chief Executive Officer. 

15. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive 
Committee and Chief Executive Officer. 

16. 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. 

17. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries. 
18. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate 

companies. 
19. 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. 

20. To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee in 
order to provide opinions on a specific subject. 

21. To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive Committee, 
Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee. 

 
(2)  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 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 and to 
appointed 4 Executive Directors of 1 year term as follows:  
 

Name of Executives Position 

1. Mr. Wutichai          Leenabanchong Executive Chairman 
2. Mr. Theerachai      Leenabanchong  Executive Director 
3. Miss Usara            Pattatung  Executive Director 
4. Mr. Pornthep         Pipattangsakul Executive Director 

(Resigned on July 1, 2017) 
 

The roles and responsibilities of Executive Boards 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget 
estimation which has been approved by Board of Directors. 

10. 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. 

11. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing, personnel 
management, and other operational aspects. 

12. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend 
payment for approval by the Board of Directors. 

13. 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. 

14. 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. 

15. To consider opportunities or new company in order to increase the value on investment. 
16. 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. 
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17. 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. 

18. 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. 

 

(3)  Audit Committee 
 Audit Committee means Company Directors which authorized from Board of Directors/ 
Meeting of Shareholders to check the performance of assignment to be in accordance with rules, any 
regulation of good corporate governance. 

Resolution from Board of Directors meeting No.1-2017 held on February 23, 2017 has 
appointed Audit Committee as the term of position of 3 years as follows: 

 
Name of Audit Committee Position  

1. Dr. Visit  Ongpipattanakul Chairman of Audit Committee 
Independent Director 

which has knowledge in 
accounting and finance 

2. Associate Professor 
    Pusit  Lertwattanaruk, PHD 

Audit Committee 
Independent Director 

which has knowledge in 
engineering 

3. Mr. Yanyong     
Wattanawongpitak 

Audit Committee 
Independent Director 

which has knowledge in 
finance 

Mr. Khomwuthi    Pornnaradol 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. 

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. 

 
The roles and responsibilities of Audit committee 
1. To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and dependable. 
2. 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. 

3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the 
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business. 

4. To review corruption in business in accordance to company’s policy on anti-corruption 
and Code of Conduct. 

5. 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 non-management 
meeting with an auditor at least once a year. 

6. To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of 
interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s 
regulations, and are reasonable and for highest benefit of Company. 

7. To consider on disclose company information in case of related transaction or conflict of 
interest, acquisition of assets to be accurate. 

8. To review company system to have risk management as appropriate and effective. 
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9. To assign role on anti-corruption and code of conduct by have complaint process and 
oversea process of receiving complaint which covered complaint process on receiving 
any clues on inappropriate financial statement and other. 

10. To review information relating to financial reports and internal controls. 
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, 
(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 
 
(4)  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 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 has 
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of 
position of 1 year as follow: 
 

Name of Remuneration Committees Position 

1. Dr. Visit                   Ongpipattanakul 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 

 

 
The roles and responsibilities of Remuneration Committee 

1. To review current criteria. 
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry. 
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward 

those who contributed to the firm’s success. 
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.  
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5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with 
relevant regulations and related recommendations. 

6. To consider of evaluating Chief Executive Officer and remuneration in order to propose the 
criteria to the Board for approval. 

7. 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. 

8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors 
 
(5)  Risk Management Committee 

Risk Management Committee mean Directors and Non-Executives of company has 
responsibilities to handle risk management effectively. 

In year, 2017 resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 
has appointed Risk Management Committee which consists of all Independent Directors totaling of 3 
people as one year term of position. 

 
Name of Risk Management Committees Position 

1. Asst.Prof.Dr. Suluck   Pattarathammas Chairman of  

Risk Management Committee 

Independent Director 

2. Mr. Jakkathan        Yothanan  Risk Management Committee Independent Director 

3. Mr. Chatre               Sriutharawong Risk Management Committee Independent Director 

 
The roles and responsibilities of Risk Management Committee 

1. 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. 

2. To support cooperation in risk management in all level within the company. 
3. 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. 
4. To develop on efficiency risk management system continuously. 
5. To adjust and amend charter of Risk Management Committee and proposed Board of 

Directors for approval. 
6. Other business as assigned by Board of Directors. 

 
 Chief Executive Officer 

 Chief Executive Officer means Company Directors/Executives which holds the position of 
head of Executive of company. 
 In year 2017, resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 
has resolved approve to appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position of Chief Executive 
Officer  
 

The role and responsibilities of Chief Executive Officer 
1. To manage and control the business which related to company’s affairs. 
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to the 

company’s plans. 
3. 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. 

4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors. 
5. 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. 

6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting, moving, set 
up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare and lay off the 
employees in Executive position within the company whom is not Executive Directors and 
excluding Chairman. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to locally 
exhibit the company’s products. 

11. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to foreign 
exhibit the company’s products. 

12. To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by Board of 
Executive Committee and Board of Directors. 

13. To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in term of 
human resources within the company and subsidiaries. 

14. To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s 
business. 

15. To responsible of company business operation by not against the laws, rules, regulation, 
religion and company’s regulation. 

16. To have authority to consider and approve borrowing and/or credit facilities of subsidiaries 
and/or affiliated company and/or other companies within the limitation of budget as assigned 
from Board of Directors. 

17. 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. 

18. 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. 

19. To consider of foreign currency risks and interest rates. 
 
 Controlling Person 

-None- 
 

 Frequently by number of attendees in year 2017 
 Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, Remuneration Committee and 
Risk Management Committee has schedule time table of each meeting one year in advance and 
appointment of the meeting will be additional special meeting as necessary. Each committee is 
meeting by conference participants are summarized below. 
 

Name of Committee 
2017 

Total Number of 
attendees 

2017 Annual General Meeting of Shareholders 1 
Board of Director 5 
Audit Committee 5 
Executive Director 9 
Remuneration Committee 1 
Risk Management Committee 3 
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Remark 
1/  Resigned from Director and Executive on July 1, 2017 
2/  Resigned from Executive on May 15, 2017 
3/  Resigned from Executive on May 15, 2017 
4/  Resigned from Executive on May 15, 2017 
5/  Resigned from Executive on May 1, 2017 
*   could not attended the meeting due to business engagement 
 

 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, 2017 there are 5 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) 
4. Mr. Mongkonsorn     Ponglumjeakngam  Senior Manager (Credit Control) 

5. Mrs. Kenika              Ngamcharoensathaporn 
Senior Manager  

(Compliance and Investor Relation) 
 

 Attendance of the meeting / total attends (Time) 
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1.  Mr. Wutichai              Leenabanchong 1/1 5/5 - 9/9 - - 

2.   Dr. Visit                    Ongpipattanakul  1/1 5/5 5/5 - 1/1 - 

3.  Associate Professor  
     Dr.Pusit  Lertwattanaruk 

1/1 5/5 5/5 - - - 

4.  Mr. Yanyong               Wattanawongpitak 1/1 5/5 5/5 - 1/1 *2/3 

5.  Asst.Prof.Dr. Suluck   Pattarathammas 1/1 *4/5 - - - 3/3 

6.   Mr. Jakkathan           Yothanan 1/1 5/5 - - 1/1 - 

7.   Mr. Chatre                Sriutharawong 1/1 5/5 - - - 3/3 

8.   Mr. Pornthep            Pipattungsakul
1/ 

1/1 2/2 - 3/3 - - 

9.   Mr. Monthon             Chatuwallopkul    1/1 4/5 - 2/2 - - 

10. Mr. Theerachai         Leenabanchong 1/1 4/5 - 9/9 - - 

11.  Miss Usara              Pattatung  1/1 5/5 - 9/9 - - 

12.  Mr. Pipit                  Jaovisidha
2/ 

- - - *1/2 - - 

13.  Mr. Peratus              Dhanarachwattana
3/ 

- - - 2/2 - - 

14.  Mr. Suthin               Phadetpai
4/ 

- - - 2/2 - - 

15.   Mr. Ladya                Uriya
5/ 

- - - 1/1 - - 
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 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. 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. 

2. Has knowledge and understanding of the principles of corporate governance and good 
practice in corporate governance. 

3. Has knowledge in company’s business and good in communication. 
 

 Remuneration of Directors and Executives 
(1)  The amount of financial remuneration in fiscal year 2017 
Capital Engineering Network Public Company Limited 
a)  The Remuneration for Directors 

  The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 
passed on the resolutions from the board of directors No. 1/2017 held on February 23, 2017 by 
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 as totaling amount 
of Baht 3,500,000 which same amount when compared to year 2016 by sifting through the details and 
refers to appropriate aspects of the industry and economic conditions. The suitability number of the 
Board of Directors as following details: 
  1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”) 

(1) Chairman (every time attends) 
 Fee for attended the meeting as Baht 30,000. By this, chairman whom normally 

 receive monthly payment will receive Baht 20,000 each time attended the meeting 
(2) Board of Directors (every time attends) 

 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, as for Directors whom status as 
company’s employee will be paid Baht 5,000 each time attended the meeting. 

 (3) Executive Board (every time attends) 
 Fee for  Executive Chairman as Baht 15,000 By this, chairman whom normally 

 receive monthly payment will receive Baht 5,000 each time attended the meeting 
 Fee for Executive Committee as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly 

salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every 
time attends 

(4) Audit Committee (every time attends) 
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000  
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000 

(5) Remuneration Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 

(6) Risk Management Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 

(7) Nomination Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 
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 2. Other remuneration fees and benefits 
       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 
  
 By this year 2017, Capital Engineering Network Public Company Limited has paid 
remuneration to directors of each committee in totaling of Baht 1,177,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 

Compensation (Baht) 

B
o

a
rd

 o
f 

 
D

ir
e
c
to

r 

E
x
e
c
u

ti
v
e
 

 B
o

a
rd

 

A
u

d
it

 
 C

o
m

m
it

te
e
 

R
e
m

u
n

e
ra

ti
o

n
 

C
o

m
m

it
te

e
 

R
is

k
 

 M
a
n

a
g

e
m

e
n

t 

T
O

T
A

L
 

1.  Mr. Wutichai          
     Leenabanchong 
    - Chairman 
    - Executive Chairman 
    - Acting Chief Executive  
      Officer 

100,000.- 45,000.- - - - 145,000.- 

2.  Dr. Visit                  
     Ongpipattanakul 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Chairman of Audit  
      Committee 
    - Chairman of  
      Remuneration  
      Committee 

75,000.- - 125,000.- 25,000.- - 225,000.- 

3.  Associate Professor  
     Dr.Pusit     Lertwattanaruk 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Audit Committee 

75,000.- - 75,000.- - - 150,000.- 

4.  Mr. Yanyong   
     Wattanawongpitak            
   - Director 
   - Independent Director   
   - Audit Committee 
   - Remuneration Committee 
   - Chairman of  
     Risk Management   
     Committee 

75,000.- - 75,000.- 15,000.- 30,000.- 195,000.- 

5.  Asst.Prof.Dr. Suluck      
     Pattarathammas 
   - Director 
   - Independent Director 

60,000.- - - - 75,000.- 135,000.- 

6.  Mr. Jakkathan            
     Yothanan 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Risk Management  
      Committee 

75,000.- - - 15,000.- - 90,000.- 

7.  Mr. Chatre                 
     Sriutharawong 
   - Director 
   - Independent Director 
   - Risk Management  
     Committee 

75,000.- - - - 45,000.- 120,000.- 
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Name/Position 
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8.  Mr. Monthon             
     Chatuwallopkul 
   - Director 

20,000.- - - - - 20,000.- 

9.  Mr. Theerachai         
     Leenabanchong 
   - Director 
   - Executive Director 

20,000.- 18,000.- - - - 38,000.- 

10. Miss Usara              
      Pattatung 
   - Director 
   - Executive Director 

25,000.- 18,000.- - - - 43,000.- 

11. Mr. Pornthep          
      Pipattangsakul 
    - Director 
   - Executive Director 
     (Resigned on July 1,  
      2017) 

10,000.- 6,000.- - - - 16,000.- 

TOTAL 61,000.- 87,000.- 275,000.- 55,000.- 150,000.- 1,177,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 
    Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4 ranking 

as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, meeting 
allowance, social security, provident fund and 
employee benefit expenses 

5 13.38 7 14.03 

 
Subsidiaries 
1. Ua Withya Public Company Limited 
a) Remuneration 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1-2017 held on February 22, 2017 
by passed consideration from Board of Directors meeting No. 2-2017 held on February 22, 2017 and 
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2017 in totaling amount 
of 2,300,000 by paying it each time. By this, with appropriate details and compare with same kind of 
reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. The details of 
compensations are as follows: 
  1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”) 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 20,000 

(2) Board of Directors (every time attends)  
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly 

salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the 
meeting of Baht 5,000 
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(3) Executive Board (every time attends) 
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive 

monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly 
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every 
time attends  

(4) Audit Committee (every time attends) 
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000  
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000 

(5) Remuneration Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends 
  

2. Other remuneration fees and benefits 
  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  
 By this year 2017, Ua Withya Public Company Limited has paid remuneration to directors of 
each committee in totaling of Baht 1,678,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
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1. Police Colonel  
    Kowit  Piromwong 
    - Independent Director 
    - Chairman 
    - Chairman of Nomination    
      and Remuneration    
     Committee 

180,0000- - - 50,000.- 230,000.- 

2. Mr. Wutichai                               
    Leenabanchong 
   - Vice Chairman 
   - Executive Chairman 

30,000.- 45,000.- - - 75,000.- 

3. Police Lieutenant  
    Sivaraks   Phinitcharomna 
   - Director 
   - Independent  Director 
   - Chairman of 
     Audit Committee 

90,000.- - 325,000.- - 415,000.- 

4. Dr. Pianchai                                
    Thawornrat 
   - Director 
   - Independent Director 
   - Audit Committee 
   - Nomination and  
     Remuneration Committee 

60,000.- - 150,000.- 30,000.- 240,000.- 

5. Dr. Nathee                                 
    Naktanasukanjn 
   - Director 
   - Independent Director 
   - Audit Committee 

90,000.- - 195,000.- - 285,000.- 
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6. Mr. Peratus                                
    Dhanarachwattana 
   - Director 
   - Managing Director  
    (Plant Operation) 
  - Executive Director 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

7. Mr. Theerachai                           
    Leenabanchong 
  - Director 
  - Managing Director  
    (Business Development  
    and Corporate Affairs) 
  -Executive 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

8. Mr. Monthon                                
    Chatuwallopkul 
  - Director 
  - Deputy Managing Director 
    (Accounting and Finance,  
    Corporate Management) 
  - Executive 
  - Nomination and –  
    Remuneration Committee 

30,000.- 18,000.- - 10,000.- 58,000.- 

9. Mr. Surapat  Chomrat                 
  - Director 
  - Executive 

75,000.- 80,000.- - - 155,000.- 

10. Mr. Suthisak 
      Tanachoteporamat 
  - Director 
  - Executive 
    (Appointed as  
     September 1, 2017) 

30,000.- 
 

30,000.- - - 60,000.- 

11. Miss Usara  Pattatung 
   -  Director 
   -  Executive 

30,000.- 16,000.- - - 46,000.- 

12. Mr. Ladya  Uriya 
   -  Director 
   -  Executive 
   (Resigned May 1, 2017) 
   -  Deputy to Managing  
      Director 
   (Business Development  
    and Fuel Management) 
   (Resigned on April 1, 2017) 

10,000.- - - - 10,000.- 

13. Mrs. Pimsiri  Pinrod 
   -  Executive 
   Resigned on  
   November 15, 2017 

- 8,000.- - - 8,000.- 

TOTAL 685,000.- 233,000.- 670,000.- 90,000.- 1,678,000.- 
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b) The remuneration for Executives 
 Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and 
equivalent of 4 ranking as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

9 17.65 8 17.18 

 
2.  Rayong Wire Industries Public Company Limited 
a) Remuneration 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1/2017 held on February 21, 2017 
and passed Board of Directors meeting No.1/2017 held on February 21, 2017 and approved by the 
resolution from the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 in totaling of 
1,950,000 by paying it each time with same rate. By this, with appropriate details and compare with 
same kind of reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. 
The details of compensations are as follows: 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 20,000. 

(2) Board of Directors (every time attends)  
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly 

salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the 
meeting of Baht 5,000.  

(3) Executive Board (every time attends) 
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive 

monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000. 

 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly 
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every 
time attends. 

(4) Audit Committee (every time attends) 
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000  
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000 

(5) Remuneration Committee (every time attends) 
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000  
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive 

monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 
5,000 every time attends. 
  

2. Other remuneration fees and benefits 
  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. 
 By this year 2017, Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid remuneration to 
directors of each committee in totaling of Baht 858,000. The details are as follow: 
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Name/Position 

Compensation (Baht) 
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1.  Mr. Wutichai Leenabanchong                
    - Chairman 
    - Executive Chairman 
    - Remuneration Committee 

80,000.- 55,000.- - 5,000.- 140,000.- 

2. Mr. Worawit   Siriwatwimol           
    - Director 
    - Independent Director 
    - Chairman of Audit Committee 
    - Chairman of    
      Remuneration Committee 

45,000.- - 125,000.- - 170,000.- 

3. Mr. Wichain Sophanpanitkul 
    - Director 
    - Independent Director 
    - Audit Committee 
    - Remuneration Committee 

60,000.- - 90,000.- 15,000.- 165,000.- 

4 Associate Professor  
   Dr. Pison  Udomworarat  
   - Director 
   - Independent Director 
   - Audit Committee 
   - Remuneration Committee 

60,000.- - 75,000.- 15,000.- 150,000.- 

5. Mr. Monthon  Chatuwallopkul 
   - Director 

20,000.- - - - 20,000.- 

6. Mr. Pipit    Jaovisidha  
   - Director 
   - Manager 
    (Sale and Marketing) 
   - Executive Director 

15,000.- 18,000.- - - 33,000.- 

7. Mr. Suthin  Phadetpai 
    - Director 
    - Executive 
    - Managing Director  

20,000.- 22,000.- - - 42,000.- 

8. Mr. Theerachai Leenabanchong 
    - Director 

20,000.- - - - 20,000.- 

9. Mrs. Pimsiri  Pinrod 
    - Director 
    - Executive 
      (Resigned on November 15, 2017) 

20,000.- 20,000.- - - 40,000.- 

10. Mr. Pornthep    Pipattangsakul 
   - Executive Director 
     (Appointed on May 8, 2017) 
     (Resigned on July 1, 2017) 

- 4,000.- - - 4,000.- 

11. Mr. Surapat  Chomrat     
   - Executive Director 
     (Appointed on May 8, 2017) 
     (Resigned on October 18, 2017) 

- 60,000.- - - 60,000.- 

12. Miss Usara   Pattatung 
   - Executive Director 
    (Resigned on May 8, 2017) 

- 14,000.- - - 14,000.- 

TOTAL 340,000.- 193,000.- 290,000.- 35,000.- 858,000.- 
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b) The remuneration for Executives 
 Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and 
equivalent of 4 ranking as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

6 8.89 5 7.41 

 
3.  Enesol Company Limited 
a) The remuneration for Directors 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 20,000. 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 15,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 5,000 every time attends.  
  
 By this year 2017, Enesol Company Limited has paid remuneration to directors of each 
committee in totaling of Baht 130,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1.  Mr. Wutichai     Leenabanchong 
     - Chairman 80,000.- 

2. Mr. Monthon     Chatuwallopkul     
    - Director 20,000.- 

3. Mr. Theerachai  Leenabanchong 
    - Director 20,000.- 

3. Mr.  Apichart     Weerapanit  
   (Resigned on June 1, 2017) 10,000.- 

TOTAL 130,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 

 Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and 
equivalent of 4 ranking as follows: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

3 4.74 3 2.80 
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4.  WJC Enterprise Company Limited 
a)  The remuneration for Directors 

 The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 22, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends 
  

 By this year 2017, WJC Enterprise Company Limited has paid remuneration to directors of 
each committee in totaling of Baht 56,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1. Mr. Wutichai    Leenabanchong 
    - Chairman 

20,000.- 

2. Mr. Wiwatchai  Jeenanuphan 
    - Director 
    - Managing Director  

12,000.- 

3. Mr. Monthon    Chatuwallopkul 
    - Director 

12,000.- 

4. Mr. Theerachai Leenabanchong 
    - Director 

12,000.- 

TOTAL 56,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 

      Remuneration for Managing Director and Executive are as follow: 
 

Total Amount 

2017 2016 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

Amount 
(people) 

Amount 
(Million 
Baht) 

In term of salary, bonus, allowance, 
meeting allowance, social security, 
provident fund and employee benefit 
expenses 

1 2.27 1 2.27 

 
5.  Pipe Line Engineering Network Company Limited 
a)  The remuneration for Directors 
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 

passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends 
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 By this year 2017, 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/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1. Mr. Wutichai            Leenabanchong 
    - Chairman 
    - Managing Director 

20,000.- 

2. Mr. Monthon           Chatuwallopkul 
    - Director 

12,000.- 

3. Miss Laphassarin    Kraiwongwanitrung 
    - Director 

12,000.- 

TOTAL 44,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 
    -None- 

 
6)  Evergreen Biomass Company Limited 
a)  The remuneration of directors  

 The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance 
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and 
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following 
details. 
 (1) Chairman (every time attends) 

 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000.  By this, chairman who receive 
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance 
for the meeting of Baht 5,000 

(2) Board of Director (every time attends) 
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold 

position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends 
 

 By this year 2017, Evergreen Biomass Company Limited has paid remuneration to directors 
of each committee in totaling of Baht 59,000. The details are as follow: 
 

Name/Position 
Compensation of 

Director 
(Baht) 

1.  Mr. Wutichai            Leenabanchong 
     - Director 
     - Chairman 

20,000.- 

2. Mr. Theerachai         Leenabanchong 
     - Director 
     - President 

12,000.- 

3. Mr. Ladya                  Uriya 
     - Director 
     - Managing Director 
    (Resigned on April 1, 2017) 

3,000.- 

4. Mr. Monthon             Chatuwallopkul 
    - Director 

12,000.- 

5. Mrs. Kenika              
Ngamcharoensathaporn 
    - Director 

12,000.- 

TOTAL 59,000.- 

 
b) The remuneration for Executives 
    -None- 
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 (2) Other Remuneration 
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for 

Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives 
(1) Other Remuneration of Director 
 -None- 
 

(2) Other Remuneration of Executive 
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level 

equivalent top four executives in totaling of 5 people received compensation in form of contributions to 
the fund. 
 The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid 
monthly at a rate of 5 per cent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member 
of the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the 
members in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average 
net benefit under the terms of the Fund. 
 

 Personnel 
- Total number of Employees 
As at December 31, 2017 Company and its subsidiaries has total of employees of 1,002 
 

Details CEN UWC RWI ENS WJC PLE EBM TOTAL 

Administration 18 154 50 6 15 - - 243 

Production - 454 113 13 179 - - 759 

Total 18 608 163 19 194 - - 1,002 

 
- The number of employees changed significantly in the past 3 years 

     - None- 
 

- Shepherded significant labor dispute in the past 3 years 
     - None-  
 

- Total Compensation of all employees 
In year 2017, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary, 

incentives, bonus and other compensations in totaling of 347.94 Million 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, contribution will be pay monthly in the rate of 5% or salary also member must 
accumulate money into Provident Funds with the same rate. When ends of member then will receive 
whole amount of money including benefit of Provident Funds. 

 

- Development Policy on employee 
The company and its subsidiaries commitment for human development in accordance 

to policy and situation which based on standard on integrated knowledge for employees to have 
various skills and capacity as well as moral/ethic/ good life. 

The company and its subsidiaries has establish a knowledge management approach by 
survey need for training and personnel development, design course as suitable for work and use 
knowledge to apply to work into commitment. By this, to encourage employees to review their 
knowledge regularly, engage in learning and sharing your work experience to workmate in order to 
keep up with organization forever. 
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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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Related Transaction 
 
 
 
1.  Disclosure of information on related transaction 
 

Related 
Companies 

Relationship Type of Transaction 
Amount  
(Million 
Baht) 

Necessity and 
reasonableness 

Ua Withya Public 
Company Limited 

(UWC) 

Company holds 
39.23 percent 
and has same 

Directors 

- Service charge from  
   internal audit 
- Accrued audit fees 
- Interest 
- Give short term loan 
- Accrued Interest   
  Receivable 

0.72 
 

0.19 
0.43 
80.00 
0.22 

To achieve efficiency and 
effectiveness in the 
workplace. Moreover, in 
order to have good 
governance in subsidiaries  

Rayong Wire 
Industries Public 
Company Limited 

(RWI) 

Company holds 
74.18 percent 
and has same 

Directors 

- Service charge from  
   internal audit 
- Accrued audit fees 

0.72 
 

0.19 

To achieve efficiency and 
effectiveness in the 
workplace. Moreover, in 
order to have good 
governance in subsidiaries  

Enesol  
Company Limited 

(ENS) 

Company holds 
100.00 percent 
and has same 

Directors 

- Service charge from  
   internal audit 
- Accrued audit fees 

0.36 
 

0.10 

To achieve efficiency and 
effectiveness in the 
workplace. Moreover, in 
order to have good 
governance in subsidiaries 

  - Office Rental 
- Accrued Income 

0.21 
0.02 

Company to a subsidiary of 
the company to sublease 
space to be used as office 
space. Due to sub- 
subsidiary of the company, 
because the lease. Terms 
in the lease, the tenant 
must sign a contract to 
lease the entire floor which 
has more space than 
needed. 

Evergreen Biomass 
Company Limited 

(EBM) 

Company holds 
99.00 percent 
and has same 

Directors 

- Give out Short term  
   loans 
   (Payback Period   
   within 1 year) 

8.00 To enhance the liquidity of 
the subsidiaries. Using as 
working capital and to 
purchase property for future 
work 

  - Interest Received 
- Accrued Interest 

0.44 
0.03 

Short-term loans , with the 
average MLR of financial 
institutions, three of minus 
1.75 percent per year 

WJC Enterprise 
Company Limited 

(WJC) 

Company holds 
94.25 percent 
and has same 

Directors 

- Give short term loan 
(Payback within 
 3 months)  

75.94 To enhance the liquidity of 
the subsidiaries. Using as 
working capital and to 
purchase property for future 
work  

  - Interest 
- Accrued Interest 

Receivable 

3.37 
9.58 

Short-term loans , with the 
average MLR of financial 
institutions, three of minus 
1.75 percent per year  

  - Service charge from 
  internal audit 
- Accrued audit fees 

0.36 
 

1.16 

To achieve efficiency and 
effectiveness in the 
workplace. Moreover, in 
order to have good 
governance in subsidiaries 
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Related 
Companies 

Relationship Type of Transaction 
Amount  
(Million 
Baht) 

Necessity and 
reasonableness 

Paradise Green 
Energy 

Company Limited 
(PGE) 

Subsidiary of 
UWC as holds 
60.00 percent 

- Service charge from 
  internal audit 
- Accrued audit fees 

0.36 
 

0.77 

To achieve efficiency and 
effectiveness in the 
workplace. Moreover, in 
order to have good 
governance in subsidiaries 

UWC KOMEN 
BIOMASS 

Company Limited 
(UKB) 

Subsidiary of 
UWC as holds 
99.99 percent 

- Service charge from 
  internal audit 
- Accrued audit fees 
 

0.24 
 

0.06 

To achieve efficiency and 
effectiveness in the 
workplace. Moreover, in 
order to have good 
governance in subsidiaries 

EMC Public 
Company Limited 

(EMC) 

Same 
shareholders 

Trading securities in 
The Stock Exchange 

of Thailand 
99.16 

Normal business operation 
and trading securities in the 
market. 

 
2.  Necessity and reasonability on related transaction 
 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. 
 
3.  Procedure of approval on transaction 
 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. 
 
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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Internal Control and Risk Management 
 

 
 
The company has emphasized on Internal Control System and Risk Management which 

every employees has roles and responsibilities together with responsibilities on their duties. Operating 
system in Executives and Operational Level has clearly written which includes Financial Control, 
Operation, and Management oversight work. Moreover, according to the law and related rules to 
ensure a reasonably confident that successful work will be able to achieve the company objectives as 
follows: 

1. Strategies and Goals have clearly defined in accordance with company Mission. 
2. Achieve operation in accordance with objective on resources management by efficient 

and cost-effective. 
3. Report on importance information which is consists of Financial Statement, Administration 

and Operation which are reliable and accurate. 
4. Operation will follows to strategies, rules, regulations and method in accordance with Law 

and Other regulation in term of business operation. 
5. Security of Property, Personnel includes Information systems 
6. Appropriate and Effective Corporate Governance and Management 
7.   Improving in quality of operation continually 

As The Board of Directors meeting No.1-2017 which was held on February 23, 2017 all 3 
members of Audit Committee attended. Board of Directors has estimated on internal control system 
based on a review of internal control system evaluation and comments from Executives thus Audit 
Committees has follows regulations of The Stock Exchange of Thailand in order to be consistent with 
business operation in term of management and good corporate governance, value creation, ensuring 
to government sectors and build highest benefit to shareholders. 

Board of Directors has reviewed and evaluate of internal control and risk management of 
company in order to be consistence with international standard of COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) with development of risk management 
framework throughout organization (Enterprise Risk Management: ERM) or called “COSO ERM 
Framework” as used in management tools for develop any processes for effective internal control, 
comprehensive policies of operation management, risk management of company thus the conclusion 
of this are as follows: 

1. Control Environment 
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 business every year by regard on Economic, 
Market Situation and Competition. 

 
2.   Risk Assessment 
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. 

3. Control Activities 
The line of authorities and responsibilities of The Board of Directors and executives have been clearly 
set together with specific power on approval on each level for transparency and benefit of all 
shareholders as well as eliminate any conflict of interest. By this, if any transaction occurs with major 
shareholders, related person, Director and Executives – The Company has a measurement which has 
to approve by Board of Directors and authorized person must not have a conflict of interest in those 
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transaction and result in benefits for the company. In addition, corporate secretary and compliance 
and investor relation has serves to monitor and oversee compliance with laws and regulations also 
ensure compliance with terms and conditions properly. 

4. Information and Communication  
The company has manage by using Technology to connected around with modern and fast 

communication within/outside organization as efficiently in order to use the information in decision 
making right in time. There is some security of data and information that is powerful enough which 
could determine the data in the history and develops this information and technology continuously to 
support our organization flexibility and enhance system performance as response expansion of 
business. 

The Company has effective channels in term of performance which could communicate all 
over the organization thus importance information will transferred from top management to employees 
quickly. Moreover, there also direct communication channel from employees to top management as 
well. 

 
5. Monitoring Activities 
The company has evaluation system and performance tracking in order to assure on measure 

and internal control system is effective all the time, response to any changes appropriately and timely. 
The company has organized head of employees to follows work of subordinate and evaluated. By 
this, Executives pay attention to speed and effectiveness management on target and report to 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 the Company has appointed Mr. Khomwuti 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. Supervisor of internal audit is directly to Audit 
Committee as agreed that head of internal audit is qualified to perform such duties effectively 
(qualification of incumbent (Internal Audit) appear in enclosure no.3). 

 

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 (qualification of incumbent (Compliance) appear in enclosure no.3). 
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Report from the Risk Management Committee 
 

 

Risk Management Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has 

been approved from Board of Director which consists of 3 Independent Directors namely: 

1. Assistance Professor Dr. Suluck   Pattaraththammas    Chairman of Risk Management Committee 
2. Mr. Yanyong                     Wattanawongpitak    Risk Management Committee 
3. Mr. Chatre                                    Sriutharawong           Risk Management Committee 
 

In year 2017 there are 3 times of Risk Management Committee meeting as duties and 
responsibilities according to Memorandum of Association to manage information of risks and report to 
Board of Directors including communicate with Audit Committee in related term of risk thus encourage 
cooperation in risk management at all levels within the company. 

 
Furthermore, The Risk Management Committee has play importance role on main business 

which is investing as may affect the company. By this, Board of Risk Management has brainstorm and 

conduct risk management based on scope of responsibilities as assigned to get highest benefit to 

organization. Moreover, advance signal and abnormal transaction may arise; Board of Risk 

Management seems that company has appropriate and effective risk management. 

 

In the name of Risk Management Committee 
Capital Engineering Network Public Company Limited 

 
Assistance Professor Dr. Suluck   Pattaraththammas 

Chairman of Risk Management 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 
  

Year 2017, there are 1 times of Remuneration Committee meetings as roles and 
responsibilities for Remuneration Committee are follows to Article of Association as review 
remuneration of Directors, Chairman of Executive Directors and Chief Executive Officer by specify of 
regulations or remuneration to Directors fairly and reasonably. 

 
 Furthermore, The Remuneration Committee deems it appropriate to be consistent with duties 
and responsibilities of Board of Directors by carefully screening appropriate criteria as size of 
business, number of Directors which based on the same industry and economy as a whole.  

 
 

In the name of Remuneration Committee 
Capital Engineering Network Public Company Limited 

 
(Dr. Visit Ongpipattanakul) 

Chairman of Remuneration Committee 
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Personal Information of the Company’s Board of Directors, Executives and Corporate Secretary 
 

Name-Surname/ Position 
Age 

(Year) 
Educational Qualification 

Proportion 
 of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

1. Mr. Wutichai   
    Leenabanchong 
 
Position: 

 Chairman 

 Executive Chairman 
 Acting Chief 

Executive Officer 
 Authorized Director 

 
 
Appointed Date: 
August 26, 2008 

53  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 
 
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 

30,956,000 
shares 

or 4.15% 

Cousin with Mr. 
Theerachai 

Leenabanchong 

Holds position in listed companies which are subsidiaries in 
totaling of 2 places 

Year 2008 – 
Present 
Year 2014 - 
Present 

Chairman 
Executive Chairman 
Remuneration 
Committee 

Rayong Wire PCL. 

Year 2008 – 
Present  

Vice Chairman 
Executive Chairman 

Ua Withya PCL. 

Holds position in related companies in totaling of 12 places 

Year 2008 – 
Present 

Chairman Enesol Co., Ltd. 

Year 2010 – 
Present 

Chairman 
Managing Director 

Pipe Line Engineering  
Co., Ltd. 

Year 2012 – 
Present 

Chairman 
Evergreen Biomass  
Co., Ltd. 

Year 2013 – 
Present 

Chairman 
WJC Enterprise  
Co., Ltd. 

Year 2015 – 
Present 

Chairman 
Paradise Green Energy  
Co., Ltd. 

Year 2015 – 
Present 

Chairman 
UWC KOMEN BIOMASS 
Co., Ltd. 

Year 2015 – 
Present 

Chairman 
UWC KOMEN SOLAR 
Co., Ltd. 

Year 2015 – 
Present 

Chairman 
UWC AMPHAN BIOMASS 
Co., Ltd. 

Year 2015 – 
Present 

Chairman 
SATUEK BIOMASS 
Co., Ltd. 

Year 2017- 
Present 

Director UWC (Cambodia) Co., Ltd. 

Year 2017- 
Present 

Director 
Interglob Investment 
 Co., Ltd. 

Year 2017- 
Present 

Director 
Green Energy Plantation 
Co., Ltd. 
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Name-Surname/ 
Position 

Age 
(Year) 

Educational Qualification 

Proportion 
of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

2. Dr. Visit   
    Ongpipattanakul 
 
Position: 

 Director 
 Independent    
     Director 
 Chairman of Audit   
     Committee 
 Chairman of  
     Remuneration  
     Committee 

 
Appointed Date: 
August 14, 2015 
 

53  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 

-None- -None- Holds position in listed companies in totaling of 1 place 

Year 2011 – 
Present 

Director Trinity Watthana PCL. 

Holds position in related companies -None- 

Holds position in non-registered company in totaling of 1 place 

Year 2010 – 
Present 

Director 
Managing Director 

Trinity Securities Co., Ltd. 

3. Associate Professor  
    Dr. Pusit   
    Lertwattanaruk 
 
Position: 

 Director 
 Independent  
     Director 
 Audit Committee 

 
Appointed Date: 
August 26, 2008 

48  Ph.D. in Civil Engineering,  
New Jersey Institute of 
Technology, USA 

 Master of Business Administration 
(MBA) 
Thammasat University 
 
 
 

 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 
No.79/2009  
 

-None- -None- Holds position in listed companies -None- 

Holds position in related companies -None- 
Holds position in non-registered company -None- 

Year 2012 - 
Present 

Associate Dean for 
Administration 
Faculty of 
Architecture and 
Planning 

Thammasat University 

Year 2003 - 
Present 

Associate Professor Thammasat University 

Year 1999 - 
2003 

Project Engineer Thornton – Tomasetti  
Co., Ltd. 
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Name-Surname/ 
Position 

Age 
(Year) 

Educational Qualification 

Proportion 
of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

4. Mr. Yanyong      
    Wattanawongpitak 
 
Position: 

 Director 
 Independent Director 
 Audit Committee 
 Remuneration  
     Committee 
 Risk Management 

Committee 
 
 
Appointed Date: 
December 24, 2012 
 

52  Master of Economic Program in  
(Business Economic) 
Thammasat University 

 Bachelor of Business 
Administration 
(Finance and Banking) 
Ramkhamhaeng University 
 

 
 
 
 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 
No.90/2011 
 

-None- -None- Holds position in listed companies in totaling of 1 place 

Year 2012- 
Present 

Senior Manager - 
Finance 

SC-Asset Corporation 
PCL. 

Holds position in related companies -None- 
Holds position in non-registered company -None- 

Year 2004 – 
2006 

Director of Business 
Development  

Sri Siam Paper PCL. 

Year 1999 – 
2004 

Manager (Business 
Development and 
Customers) 

Shineedotcom PCL. 

5. Assistant Professor  
    Dr. Suluck    
    Pattarathammas 
 
Position: 

 Director 
 Independent Director 
 Chairman of Risk 

Management 
Committee 

 
 
 
Appointed Date: 
February 26, 2016 

52  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 
 

Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 
No.138/2017 

-None- -None- Holds position in listed companies in totaling of 1 place 

Year 2014 – 
Present 

Risk Management 
Committee 

Phol Dhanya PCL. 

Holds position in related companies -None- 
Holds position in non-registered company in totaling of 1 
place 

Year 2016 – 
Present 

Managing Director Lao Brother International 
Co., Ltd. 
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Name-Surname/ Position 
Age 

(Year) 
Educational Qualification 

Proportion 
of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

6. Mr. Jakkathan  
Yothanan 
 
Position: 

 Director 
 Independent Director 
 Remuneration 

Committee 
 

Appointed Date: 
August 26, 2008 

47  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 
 

-None- -None- Holds position in registered company -None- 

Holds position in related company -None- 

Holds position in non-registered company in totaling of 1 
place 

Year 2007 – 
Present 

Managing Director Puphar Inter Law Co., Ltd. 

7. Mr. Chatre  
Sriutharawong 
 
Position: 

 Director 
 Independent Director 
 Risk Management 

Committee 
 
 
Appointed Date: 
August 8, 2014 

45  Master Degree of Public 
Administration 
(Public and Private Management 
Program) 
National Institute of Development 
Administration (NIDA) 

 Bachelor of Engineering  
(Computer Engineering) 

     Kasetsart University 
 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 

    No.112/2014 

-None- -None- Holds position in registered company -None- 

Holds position in related company -None- 

Holds position in non-registered company in totaling of 1 
place 

Year 2012 – 
Present 

Managing Director Ruk Thai Intertrade  
Co., Ltd. 

Year 2017 -
Present 

Lecturer, 
Independent 
Consultant 
(Finance and 
Investment) 

Ideal Training Co., Ltd. 

Year 2017 -
Present 

Consultant  
(Business 
Development) 

TECH NC Co., Ltd. 

Year 2017 -
Present 

Consultant  
(Marketing) 

World Asia Co., Ltd. 
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Name-Surname/ Position 
Age 

(Year) 
Educational Qualification 

Proportion 
of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

8. Mr. Monthon  
Chatuwallopkul 
 
Position: 

 Director 
 Authorized Director 

 
 
 
 
Appointed Date: 
March 1, 2010 
 
 

49  Master Degree (Accounting) 
Thammasat University 

 Bachelor Degree (Accounting) 
Ramkhamhaeng University 
 

 
 
 
 
 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 

    No.82/2010 

-None- -None- Holds position in listed companies which are subsidiaries in 
totaling of 2 places 

Year 2010 – 
Present 
Year 2009 – 
Present 

Director 
 
Executive 

Rayong Wire Industries 
PCL. 

Year 2010 – 
Present 
 
Year 2014 - 
Present 

Director, Executive 
Deputy to 
Managing Director 
 
Nomination and 
Remuneration 
Committee 

Ua Withya PCL. 

Holds position in related companies in totaling of 9 places 

Year 2010 – 
Present 

Director Enesol Co., Ltd. 

Year 2010 – 
Present 

Director 
Pipe Line Engineering 
Co., Ltd. 

Year 2012 – 
Present 

Director 
Evergreen Biomass  
Co., Ltd. 

Year 2013 – 
Present 

Director WJC Enterprise Co., Ltd. 

Year 2015– 
Present 

Director 
Paradise Green Energy 
Co., Ltd. 

Year 2015– 
Present 

Director 
UWC KOMEN BIOMASS 
Co., Ltd. 

Year 2015– 
Present 

Director 
UWC SOLAR Co., Ltd. 

Year 2016– 
Present 

Director 
UWC AMPHAN Co., Ltd. 

Year 2016– 
Present 

Director 
SATUEK BIOMASS  
Co., Ltd. 
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Name-Surname/ Position 
Age 

(Year) 
Educational Qualification 

Proportion 
of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

9. Mr. Theerachai  
Leenabanchong 
 
Position: 

 Director 
 Executive 
 Authorized Director 

 
 
Appointed Date: 
March 27, 2013 
 
 

46  Master of Business 
Administration 
Assumption University 

 Bachelor of Business 
Administration 
(Marketing) Assumption 
University 

 
 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 

    No.104/2013 

1,412,000 
shares or 

0.19% 

Cousin with 
 Mr. Wutichai 

Leenabanchong 

Holds position in listed companies which are subsidiaries in 
totaling of 2 places 
Year 2013 - Present 
Year 2015 - Present 
Year 2016- Present 

Director 
Executive 
Managing 
Director 

Ua Withya PCL. 

Year 2016- Present Director Rayong Wire Industries 
PCL. 

Holds position in listed companies in totaling of 1 place 

Year 2016 - Present 
Year 2017 - Present 

Director 
Executive 

Dimet (Siam) PCL. 

Holds position in related companies in totaling of 8 places 

Year 2015- 
Present 

Director Evergreen Biomass  
Co., Ltd. 

Year 2015 -
Present 

Director Paradise Green Energy  
Co., Ltd. 

Year 2015 -
Present 

Director UWC KOMEN BIOMASS 
Co., Ltd. 

Year 2015 - 
Present 

Director UWC SOLAR Co., Ltd. 

Year 2016– 
Present 

Director Enesol Co., Ltd. 

Year 2016– 
Present 

Director WJC Enterprise Co., Ltd. 

Year 2016– 
Present 

Director UWC AMPHAN Co., Ltd. 

Year 2016– 
Present 

Director SATUEK BIOMASS  
Co., Ltd. 

Year 2017 - 
Present 

Director UWC (Cambodia)  
Co., Ltd. 

Year 2017 - 
Present 

Director Interglob Investment  
Co., Ltd. 

Year 2017 - 
Present 

Director Green Energy Plantation 
Co., Ltd. 
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Name-Surname/ Position 
Age 

(Year) 
Educational Qualification 

Proportion 
of holding 
company’s 

shares 

Family 
relationship 

among 
Executives 

Experiences 

Period Position Company 

10. Miss Usara  Pattatung 
 
Position: 

 Director 
 Executive 
 Authorized Director 
 Director (Accounting 

and Finance) 
 
Appointed Date: 
June 14, 2014 
  

49  Bachelor of Business 
Administration 
(Account and Finance) 
University of Thai Chamber of 
Commerce 

 
 
 
 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Directors Accreditation Program 
(DAP) 

   No.111/2014 
 

-None- -None- Holds position in listed companies which are subsidiaries in 
totaling of 1 place 

Year 2014 – 
Present 
Year 2016 – 
Present 

Director 
 
Executive 

Ua Withya PCL. 

Year 2017 – 
Present 

Executive Rayong Wire Industries 
PCL. 

Holds position in related company -None- 
Holds position in non-registered company -None- 

 

11. Mr. Khomwuthi     
      Pornnaradol 
Position: 

 Director (Internal 
Audit) 

 Secretary of Audit 
Committee 

 
Appointed Date: 
June 16, 2008 
 

49  Bachelor Degree in Business 
Administration (Accounting) 
Ramkhamhaeng University 

 
 
Training: 

 Ultimate technique of using 
internal control system to 
maximize technique for business 

 Monitoring and Internal Control 
System 

 Issue summary accountant 
mistakes 

-None- -None- Holds position in listed companies 

Year 2008 - 
Present 

Secretary of  
Audit Committee 

Capital Engineering 
Network PCL. 
And Subsidiaries 

Holds position in related company -None- 
Holds position in non-registered company -None- 
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company’s 
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Family 
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Executives 
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12. Mr. Mongkonsorn   
     Ponglumjeakngam 
 
Position: 

 Senior Manager 
(Credit Control) 

 
 
Appointed Date: 
October 24, 2012 
 

48  Master Degree in Business 
Administration 
Strayer College Virginia, USA 

 Bachelor Degree in  
Business Administration 
Strayer College Virginia, USA 

-None- -None- Holds position in listed companies 

Year 2012 – 
Present 

Senior Manager  
(Credit Control) 

Capital Engineering 
Network PCL. 

Holds position in related company -None- 

Holds position in non-registered company -None- 

13. Mrs. Kenika   
    Ngamcharoensathaporn 

 Senior Manager 
(Compliance and 
Investor Relation) 

Appointed Date: 
November 1, 2013 
 
 Corporate Secretary 

Appointed Date: 
June 14, 2014 

46  Bachelor Degree in Accounting 
Bangkok University 

 
 
 
 
 
Training roles of Directors from  
Thai Institute of Director (IOD): 

 Company Secretary Program 
(CSP) 
No.7/2004 
 

-None- -None- Holds position in listed companies 

Year 2013 – 
Present 

Senior Manager 
(Compliance and  
  Investor Relation) 

Capital Engineering 
Network PCL. 

Holds position in related company  1 company 

Year 2015 – 
Present 

Director Evergreen Biomass  
Co., Ltd. 

Holds position in non-registered company -None- 

Remarks: 1. Board of Directors No .1-10, Executives No. 10-13 and Corporate Secretary No.13 
  2. Authorized Director No. 1, 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 dispute   
  5. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people -No history of criminal offense against property by fraud- 
  6. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people -No references materials that cause conflict of interest with company in the  

 past of year 2017- 
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Board of Directors 
 

Capital Engineering Network Public Company Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mr. Wutichai  Leenabanchong   6.  Mr. Chatre Sriutharawong      

Chairman of the Board                  Director       

 Chairman of Executive Board                Independent Director      

 Acting Chief  Executive Officer               Risk Management Committee 

             

2. Dr. Visit   Ongpipattanakul   7.  Mr. Jakkathan Yothanan     

Director                Director 

Chairman of Audit Committee        Independent Director 

Chairman of Remuneration Committee       Remuneration Committee  

Independent Director 

 

3. Associate Professor    8.  Mr. Monthon Chatuwallopkul 

Dr. Pusit    Lertwattanaruk         Director 
Director              

Independent Director       

Audit Committee       
 

4. Mr. Yanyong   Wattanawongpitak   9.  Mr. Theerachai  Leenabanchong 

Director             Director             
Independent Director         Executive Director  

Audit Committee 

Remuneration Committee 

Risk Management Committee 

 

5. Assistant  Professor    10.  Ms. Usara   Pattatang 
Dr. Suluck   Pattarathammas         Director  Director            Executive Director  Chairman of Risk Management Committee 

      Independent Director 
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Subsidiary Board of Directors 
 

Ua Withya Public Company Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Police Colonel Kowit  Piromwong    7.  Mr. Theerachai  Leenabanchong    

Chairman of the Board          Director        
Chairman of Nomination and              Managing Director       

Remuneration Committee Independent Director       Executive Director  

 

2. Mr. Wutichai  Leenabanchong    8.  Mr. Monthon Chatuwallopkul 

Vice Chairman                Director 

Chairman of Executive Board         Deputy Managing Director  

                 Executive Director 

            Nomination and Remuneration Committee 

            Company Secretary  

 
3. Police Lieutenant  Sivaraks  Phinitcharomna  9.  Mr. Surapat Chomrat  

Director                 Director 

Chairman of Audit Committee                       Executive Director         
Independent Director         

 

4. Mr. Pianchai   Thawornrat    10. Mr. Suthitsak Tanachoteporamat   

Director                  Director   

Independent Director               Executive Director  

Audit Committee         

Nomination and Remuneration Committee 

 

5. Dr. Nathee   Naktnasukanjn     11. Ms. Usara   Pattatang     

Director             Director 

Independent Director           Executive Director   

Audit Committee 

 

6. Mr. Peratus   Dhanarachwattana 

Director 

Managing Director 

Executive Director 
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Subsidiary Board of Directors 
 

Rayong Wire Industries Public Company Limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mr. Wutichai  Leenabanchong    5.  Mr. Suthin Phadetpai 

Chairman of the Board                  Director 
 Chairman of Executive Board              Managing Director       

 Remuneration Committee                Executive Director 

        
2. Mr. Worawit    Siriwatwimol    6.  Mr. Monthon Chatuwallopkul 

Director                 Director       
 Chairman of Audit Committee         

 Chairman of Remuneration Committee       

 Independent Director 

 

3. Mr. Wichian   Sopanpanichkul    7.  Mr. Theerachai  Leenabanchong 

Director                   Director 
Independent Director 

 Audit Committee 

 Remuneration Committee 

 

4. Associate Professor Pison  Udomworarat   8.  Mr. Pipit    Jaovisidha 

Director            Director 

Independent Director          Executive Director  

Audit Committee           Company Secretary  

Remuneration Committee 
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Subsidiary Board of Directors 
 

Enesol Company Limited  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mr. Wutichai  Leenabanchong     2.  Mr. Monthon  Chatuwallopkul    3.  Mr. Theerachai  Leenabanchong 

Chairman of the Board       Director        Director  

 Managing Director 
 
 

WJC Enterprise Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Mr. Wutichai  Leenabanchong                    2.  Mr. Wiwatchai   Jenanupan 
Chairman of the Board            Director 

            Managing Director 
  

3. Mr. Monthon  Chatuwallopkul   4.  Mr. Theerachai  Leenabanchong 
Director           Director  

 

Pipe Line Engineering Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Mr. Wutichai  Leenabanchong   2. Mr. Monthon  Chatuwallopkul   3. Ms.Laphassarin Kraiwongwanitrung 

Chairman of the Board   Director                                            Director 

Managing Director 

 

Evergreen Biomass Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mr. Wutichai  Leenabanchong   2.  Mr. Theerachai  Leenabanchong  

Chairman of the Board         Director 

            President 
 

3. Mr. Monthon  Chatuwallopkul   4.  Mrs. Kenika   Ngamcharoensathaporn 

Director           Director 
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General Information and other importance information 
 
 
 

1.  Company Information 
Name of Company  : Capital Engineering Network Public Company Limited 
Nature of Business  : Holding Company 
Office address  : 900/15 SVOA Tower 19

th
 Floor Rama III Road, Kwaeng  

  Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120   
Registered Capital  : Baht 1,117,712,067 
Paid Up Capital  : Baht 745,141,378 
Share Value   : Baht 1 per share 
Registered Number  : 0107536000935 
Telephone   : 0-2682-6345 
Fax                                     : 0-2682-6344 
Website                                   : www.cenplc.com 
 
2.  Investment in other companies which holds more than 10 percent 
 

1.  Rayong Wire Industries Public Company Limited 
Name of Company  : Rayong Wire Industries Pubic Company Limited 
Nature of Business  : Production and Distribution 

(1)  Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire or “PC-Wire” 
“PCW” 

(2)  Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete or “PC-Strand”  
“PCS” 

(3) Gas Metal Arc Welding Wire or “GMAW” 
(4) Hard Drawn or “HDW” 
(5) Ordinary Low Carbon Steel Wire or “OLC” 
(6) Wire Mesh 

Office Address   : 900/14 SVOA Tower 18
th
 Floor, Rama 3 Road Kwang  

  Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120 
Factory Address  : Mabtapud Industrial Estate No.5 I-5 Road, Tambon Mabtapud,  

  Amphur Muang, Rayong 21150 
Telephone   : 0-2682-6328 
Fax    : 0-2682-6361-2 
Website   : www.rwi.co.th 
Number of Shares Sold : Registered of capital of Baht 450,000,000 and Paid up capital of    

  Baht 303,017,219.50 which consists of 606,034,439 ordinary shares   
  as par value of 0.50 Baht  

Number of Shares  
Company holds  : Amounting of 437,413,550 shares or 72.18 percent 
 
2. Ua Withya Public Company Limited 
Name of Company  : Ua Withya Public Company Limited 
Nature of Business  : Produces  

(1) High Voltage Transmission Tower 
(2) Telecommunication Tower 
(3) Substation Steel Structure 
(4) General Fabrication 
(5) Hot Dip Galvanizing Service 
(6) Selling industrial products  
(7) Production and Distribution of renewable energy 

Head Office Address  : 247 Romklow Road Kwang Saensaeb Khet Minburi Bangkok 10510  
Telephone   : 0-2543-9020-8 
Fax    : 0-2543-9189, 0-2543-9029 
Website   : www.uwc.co.th 
Number of Shares Sold : Registered capital of Baht 1,907,119,713 and Paid up Capital of   

  Baht 1,316,251,786.40 as consists of 13,162,517,864 ordinary  
  shares (par value of Baht 0.10) 
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Number of Shares  
Company holds  :  Amount of 5,164,003,750 shares or 39.23 percent 

 
3.  Enesol Company Limited 
Name of company  :  Enesol Company Limited 
Nature of Business  : Manufacturer and distributor of electrical and heat energy to Siam  

  Ceramic Group Industry and Thai- German Ceramic industries  
  Public Company Limited 

Office Address   : 900/7 SVOA Tower 10
th
 Floor, Rama 3 Road Kwang  

  Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120 
Telephone   : 0-2682-6345 
Fax    : 0-2682-6344 
Factory Address  : 40 Moo 2 Rimklongrapeephat Road Tambon 
(Siam Ceramic     Nong Ping Amphur Nong Kae Saraburi 18140 
Group Industries)      
Factory Address  :  61 Moo 1 Nong Kae Industrial Estate Tambon   
(Thai-German          Korkyae Amphur Nong Kae Saraburi 18230 
Ceramic Industries)       
Number of Shares sold : Registered capital of Baht 484,000,000 and Paid up capital of Baht  

  302,500,000 consists of 4,840,000 ordinary shares (par value of  
  Baht 100) 

Number of Shares  
Company holds  : Amount of 4,839,991 shares or 100.00 percent 
 
4.  Pipe Line Engineering Company Limited 
Name of Company  : Pipe Line Engineering Company Limited 
Nature of Business  : Contractors and Tunneling 
Office Address  : 900/14 SVOA Tower 18

th
 Floor, Rama 3 Road Kwang   

  Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120 
Telephone    : 0-2682-6328 
Fax    : 0-2682-6361-2 
Number of Shares sold : Registered capital of Baht 150,000,000 and Paid up capital of Baht  

  144,000,000 consists of 1,500,000 ordinary shares (par value of  
        Baht 100) 
Number of Shares  
Company holds  : 1,439,996 shares or 99.99 percent 
 
5. Evergreen Biomass Company Limited 
Name of Company  : Evergreen Biomass Company Limited 
Nature of Business  : Production and Distribution of raw materials for biomass fuel 
Office Address   : 900/14 SVOA Tower 18

th
 Floor, Rama 3 Road  

  Kwang Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120 
Telephone   : 0-2682-6328 
Fax      : 0-2682-6361-2 
Number of Shares sold : Registered capital of Baht 50,000,000 and Paid up capital of Baht  

  50,000,000 as consists of 5,000,000 ordinary shares (par value of  
  Baht 10) 

Number of Shares  
Company holds  : Amount of 4,950,000 shares or 99.00 percent 
 
6. WJC Enterprise Company Limited 
Name of Company  : WJC Enterprise Company Limited 
Nature of Business  : Steel Structure, design and Metal forming service which has factory  

in Lamchabang as has work both local and oversea of    
Petrochemical Industry, Energy Industry and Construction Industry  
and other industries 

Office Address   : 543/4 Moo 1, Tambon Nong Klam, Amphur Sriracha, Chonburi   
Telephone   : 038-340-104 
Fax    : 038-340-105 
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Number of Shares sold : Registered capital of Baht 150,000,000 and Paid up capital of Baht  
  97,500,000 as consists of 1,500,000 ordinary shares (par value of  
  Baht 100) 

Number of Shares  
Company holds  : 1,413,800 shares or 94.25 percent 
 
3. Other References 
Securities Registrar  : Securities Depository Center (Thailand) Co., Ltd. 
       The Stock Exchange of Thailand 
       93 Ratchadaphisek Road, Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng,  

  Bangkok 10400 
         Tel: 0-2009-9000 Fax: 0-2009-9991 
Authorized Auditor  : Mr. Pisit   Thangtanagul   
       Certified Public Accountant Registration No.4095 
       Price Water House Copper ABS Company Limited 

   179/74-80 Bangkok City Tower,    15
th
 Floor, South Sathorn Road,  

  Khet Sathorn, Bangkok 10120 
       Tel: 0-2344-1000       Fax: 0-2286-8200 
 

4.  Other importance information 
     -none- 
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Corporate Governance 
 
 
 
Policies on Corporate Governance 

The Board of Director of Capital Engineering Network Public Company Limited realizes the 
importance of developing good corporate governance systems, operate business with integrity, 
morality, responsible for the performances, ability to complete and fair to all stakeholders in order to 
build prosperity, increase shareholders’ value adhere to the Principle of Good Corporate Governance 
for Listed Companies define by The Stock Exchange of Thailand and base on Sufficiency Economy is 
entails moderation, reasonableness and self-immunity system as underlying on knowledge, cautious 
and awareness to be used in planning and operating. As well as build Executives and every 
employees to have morals, honest, industrious, endure for people to shares and used their 
intelligences for operations and changes in Economy, Political, Culture and Social in order to meet the 
benefit well-balanced. 

Thus, Principle of Good Corporate Governances which consists of Policies on Corporate 
Governance, Business Ethics and Employee Ethics as regularly reviewed and updated as appropriate 
to current situation. By this, we have publicize on website of company www.cenplc.com 

In year 2017, Board of Director has realized on importance of developing corporate 
governance to be relevant to current situation as define to include following practices 
 
Alignment performed by Private Sector in Thailand of fight against corruption 

To see importance of anti-corruption and to establish a clean business standard – we intends 
to entering campaign on networks of private sector to against corruption continuously by adjusting 
policies of corporate governance, business ethics and employee ethics RE: “Anti-Corruption and 
giving or receiving bribes for benefit to business and giving or receiving gifts or other benefits” with the 
objective to push for broader anti-corruption. 

For the clear standard of business operation, in year 2017 Board of Directors has entered into 
intention to joint Thai Private Sector Association for anti-corruption thus which has been approved 
from resolution from Board of Director meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 

Therefore, company has set Directors, Executive and every employee included subsidiaries  
will not claim or accept any gift or any benefit from customers, trading partners, contractor or any 
other person whom involved as related to business of company  in any cases. Moreover, there should 
be a communicate channel for reporting, investigating and protection clause as providing information 
on non-compliance with laws, rules, regulations and code of conduct. 
 Apart from this, the company has a chance in communication channel for employee and 
related person could give any clues or complaint when found subjects that be illegal, corruption or 
misconduct of management and employees in the company as well as any behavior may be a 
problem and cause any damage to company thus company will listen and handles all complaints in 
equitable manner and fairness with systematic for protection of complainant and also complainant’s 
information is kept confidential by following channels: 
 

 Executive Chairman 
TEL: (02) 682-6345 E-mail: wutichai@cenplc.com 

 
 Corporate Secretary 

TEL: (02) 682-6345 E-mail: kenika@cenplc.com 
 

Compliance with good corporate governance principles in other matters 
In order to be in accordance to “good corporate governance for registered company of year 

2012 by The Stock Exchange of Thailand, Board of Directors has realized on contribute of 
development of good corporate governance in line with current situation the company classify into five 
practices as follows: 

Practice 1 Right of Shareholders 
Practice 2 Equitable Treatments of Shareholders 
Practice 3 Roles of Stakeholders 
Practice 4 Disclosures and Transparency 
Practice 5 Responsibilities of the Board 
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Practice 1 Right of Shareholders 
The Board of Directors realizes the importance of Rights of every shareholder in term of 

invitation letter, quality of the report and attendance roles of Chairman and sub-committees in the 
minutes of shareholders’ meeting in order for shareholders acknowledge results of meeting and to 
verify the accuracy through SET system and company’s website within 14 days counting from date of 
shareholders meeting. In addition, we will continue to exercise our shareholders’ right for sustainable. 

1. Board of Directors understand and respect the shareholders’ right of ownership, no 
action that violates or deprives shareholders of their rights as protect interest of 
shareholders fairly and to support and encourage all shareholders both Thai and Foreign 
shareholders either major or minor shareholders or Institutional Shareholders. Basic 
rights of shareholders, rights to access to adequate and timely information, right to attend 
shareholders’ meeting in order to determine direction for operation and considering any 
issues which has significant impact on company. 

2. Board of Director is responsible for providing information such as date/time/place and 
agendas thus explanation and reasons for each agenda. The venue for shareholders’ 
meeting is convenient for traveling  

3. Remuneration fees for Director will get approval from shareholders every year as policies 
and criteria for remuneration are clearly defined by each committee. 

4. The Board of Director encourage use of technology in shareholders’ meeting in order to 
be accurate, quick resolution thus there are opportunity for shareholders to vote for each 
director and use voting card. 

5. In each shareholder meeting, company provides an independent legal office to monitoring 
vote count, inspect documentation of shareholders, count a quorum, count votes, 
examine results of resolution and vote for clear meeting, legally and in accordance to 
company’s regulations 

6. The Board of Directors discloses resolution of shareholders’ meeting year 2017 to public 
in both Thai and English version through SET Portal System (The Stock Exchange of 
Thailand) and company’s website after the meeting 

7. The Board of Director has prepared minute by record the scoring method, name of Board 
of Director, sub-committee and executives as attended and not attended, resolution of the 
meeting with votes (agreed, disagreed and abstain). Company has disclose all 
procedures in the meeting on company’s website in order to ensure confidential from 
shareholders in term of composition of meeting such as checking document, registration, 
counting number of shareholders attended, proxies (in order to meet quorum, meeting 
procedure according to agendas (no added other agenda as unspecified in invitation 
letter) 

 
1. Fundamental Rights 

 Right of ownership of shares on buying, selling or transfer shares independently 
 Rights to attend shareholders meeting and voting to approved importance Matters 
 Right to give proxies to Independent Director or any person to attend the Meeting 
 Right to appoint or remove Directors and set remuneration fees 
 Right to appoint auditor and set audit fees 
 Right to comments, questioning in shareholders meeting 
 Right to receive share of profits/dividends equally 
 Right to receive adequate and up to date information of company although in somehow is not 

in criteria to be disclosed but if the company determines that it is necessary for shareholders 
to be aware then company will be disclosed information in both Thai and English Version 
through www.set.or.th and www.cenplc.com 

 
2. Right to acknowledge Information 

Shareholders have a right to acknowledge information equally by the company has disclosed 
information both Thai and English version through channel of The Stock Exchange of Thailand 
www.set.or.th and company’s website www.cenplc.com. Shareholders have rights to receive 
information equally for example 

 The company has disclosed information on Shareholding Structure which includes top 10 
shareholders as at closing registration book in order to attend Annual General Meeting of 
Shareholder before meeting date also amount of minor shareholders. 

 Information relates to connected transaction and importance asset acquisition 
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 Report minute of Annual General Meeting of Shareholders within 14 days counting from date 
of shareholders meeting and necessary information for shareholders decision making for 
confidential that structure is transparent and accountability thus create sustainable growth 
and returns to shareholders in reasonable rate with continuously. 

 Information on business operation, management policy, related transaction, acquisition of 
assets as well as other information as essential decision making for shareholders to confident 
shareholders there is a clear business operation which can be examine. Operate effectively in 
term of business to create sustainable growth, yield as appropriate and continuous to 
shareholders. 

 The company has provides channel for shareholders either major, minor shareholders, 
investors or foreign shareholders which can contract directly to corporate secretary by email: 
kenika@cenplc.com or TEL (02) 682-6345 ext. 150 

 
3. Rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders 
 The company has schedule Annual General Meeting of Shareholders yearly within 4 month 
(120 days) counting from end of accounting period by setting date/time/place and method so there will 
not be any obstacle to attend the meeting, enable shareholders to participate in monitoring company’s 
performance in case any urgent to propose agenda which is affecting or about benefits the 
shareholders or related to conditions or rules as applicable law requires approval from shareholders 
then need to proposing as special agenda and company will called the Extraordinary Meeting of 
Shareholders for next case. The company has complied with the guideline set forth in shareholders 
meeting in accordance to AGM Checklist 
 In year 2017, there is no Extraordinary Meeting of Shareholder. 
 
 Treat of Shareholders prior Shareholder Meeting 
 The company has held shareholders’ meeting at Montien Riverside Hotel, No.372, Rama 3 
Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam and Bangkok 10120 since 2006-2017 in totaling of 12 
year. By this, in order to be convenience to all shareholders there are appropriated coffee break 
available to all shareholders who attended the meeting thus support and encourage shareholders to 
exercise their right and express their opinions and voting in the meeting moreover company has 
improve and develop in register and voting system continuous; 
 By this, year 2017 company has held 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, April 27, 2017 at 2.00 pm. In every shareholders meeting, company will consider rights of 
shareholders in accordance with law as well as not violate or infringe right of shareholders as follow: 
 The company has announced agenda of Annual General Meeting of Shareholders more than 
2 month in advance as at February 23, 2017 on company’s website http://www.cenplc.com and 
through SET system for shareholders to arrange their time. 

 Public invitation letter together with related document in both Thai and English version on  
company’s website (www.cenplc.com) on March 21, 2017 for 30 days in advance before meeting 
starting as same information as hand in to Thailand Securities Depository (Company’s registrar) in 
document format (English version for foreign shareholders) as at April 4, 2017 which is 23 days 
before meeting started for shareholders to learn and understand related information of the meeting 
including advertise in newspaper for 3 consecutive days (April 3-5, 2017) which is 24 days before 
date of shareholders meeting 

 Clarify rules and procedures for attendance of shareholders meeting in invitation letter  
together with the attachment of proxy form A and B which shareholders who could not attend may 
appoint proxy to Independent Director or any person or choose proxy form A or B (either one) which 
can be download 3 proxies form in company’s website www.cenplc.com. By this, company has 
notified guidelines of published through SET for another channel to received information. 

 The Company opened up the chance for shareholders to give their proxy to other to attend  
the meeting 1 day in advance for convenience of checking the evidences to attend the meeting. 
 

Practice to shareholders on date of shareholders meeting 

 The company has opened registration by barcode system 1 hour in advance before meeting  
started and continually until meeting adjourned by having rights to vote in agenda  which during 
consideration and not vote as well as counting quorum in agenda and entitled onwards unless 
shareholders have agree otherwise. In registration, the company provides  

 Prepare sufficient personnel for registration 
 Prepare stamp duty for proxies by no charge 
 Prepare ballot for all agenda in order for votes 
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 In case shareholders may not attend the meeting then could give proxy to other or to one  
of independent director to attend the meeting in order to maintain their right 

 Board has focus on shareholder meeting by see as duty to attend all meeting except for  
illness or any important engagement thus shareholders may ask questions to chairman of each 
committee in related information 

2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 27, 2017 there are 11  
Directors attended the meeting as equivalent to 100% which chairman, executive chairman, audit 
committee chairman, remuneration chairman, risk management chairman, chief executive officer and 
top management in accounting and finance entered to clarify any enquiry related to agenda in the 
meeting and company itself 
 Apart from this, there is also certified Public Account of company as amount of 2 are Mr. Pisit 
Thangtanagul and Miss Nuntika Rimviriyalert from Price Waterhouse Cooper ABAS Company Limited 
and Legal Counsel Mr. Nattawat Tumawong from Banchong and Wittaya Law Office to attend the 
meeting and witness for counting the votes. 

 Before the meeting started, Legal Consultant as representative of the meeting has announced  
amount and percentage of shareholders attended the meeting together with voting procedures, 
counting vote of shareholders to vote each agenda under law and regulation of company and 
chairman as chairperson of this meeting started the meeting. 

The right to vote according to number of shares held by shareholders by one share equal to 
one vote and no shares have privileges to limit right of other shareholders 

 Started the meeting by agenda respectively shown in invitation letter, do not add or change  
any importance of information in agendas without prior notice to shareholders and allocate time 
appropriately of each agenda thus give opportunity for shareholders to ask question and comment 
fully in each agenda. Moreover, if any shareholders would like to add the agenda during the meeting 
to be consider other than specified must be approved from shareholders meeting not less than third-
quarter of total votes from shareholders attended the meeting and right to votes. 

 In year 2017, 3 shareholders have asked question which chairman and related Directors  
answering the questions clearly to the point thus company has noted in minute of Annual General 
Meeting of Shareholders included questions-answers in written 

 Voting is done openly by having ballot for shareholders/proxies to vote, company will provides  
Procedures for voting and collecting ballot only disagreed and/or abstained except for agenda on 
election of director, election shall be by individual vote and collect all ballots from shareholders and 
proxies. In term of calculation, will only calculate the ballot shown disagree and/or abstained and 
deduct with total votes of shareholders thus barcode system will be used in counting vote, results of 
voting will be show on the screen for shareholders to see at the same time for accurate so score can 
be announced immediately after each agenda 
 For year 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 has conclude 
voting in each agenda as follow. The company has disclosed resolution of this meeting on company’s 
website (www.cenplc.com) 
 

Agenda 

Agreed Disagreed Abstained Voided Ballot 

No Shares % No Shares % No Shares % No Shares % 

1-2 71 352,211,291 100.000 - - - - - - - - - 

3 74 352,213,894 100.000 - - - - - - - - - 

4 77 353,274,094 100.000 - - - - - - - - - 

5 77 352,242,719 99.700 1 10 0.000 1 1,060,000 0.300 - - - 

6 80 353,302,725 100.000 - - - - - - - - - 

7 82 353,312,725 100.000 - - - - - - - - - 

 
 
 



รายงานประจำาปี 2560 368

For Importance agendas for shareholders as follows: 
1. 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. 

2. 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 
including suitability of the company’s Board of Directors. By this, amount of compensation offered to 
the shareholders' meeting approved annually and individual directors' remuneration disclosed in the 
annual report in the title of “Shareholding and Management Structure” No.2 Management Structure 
Sub Title of Remuneration of Directors and Executives and Form 56-1 in the No. “8.4 Remuneration 
for Directors and Executives” 

3. 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” 

4. 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 
 

Guidelines on conflict of interest for the meeting 
 In the meeting, if any director seem as stakeholder or involved in any agenda therefore need 
to notice the meeting for not entering the meeting and/or abstain in those agendas. 
 

 Practice after The Annual General Meeting of Shareholders 

 Disclosure resolution of shareholders’ meeting together with voting results in both Thai and  
English version thorough news system from The Stock Exchange of Thailand and company’s website 
in the next working day. 

 Company Secretary has recorded the report of Annual General Meeting of Shareholders  
correctly and completely includes name list of Directors who attended/not attended the meeting 
together with reason for absent, significant statements, questions or answers or brief opinion of each 
agenda adhere to facts, number of votes of each agenda (Agreed, Disagreed and Abstained) which 
mentioned report has submitted to The Stock Exchange of Thailand and related agencies within 14 
days counting from date of Annual General Meeting of Shareholders and also disclosed in the 
company website both Thai and English version for chance of shareholders to have more channel to 
get the information without having to wait until the next time together with delivery to Ministry of 
Commerce within time specified by Law. Thus, in case shareholders could not attend the meeting 
then The Company has processed the pictures published on the website of the company to the 
shareholders' meeting to get detailed information. 

 After approval of dividend payment from shareholders meeting, the company has clarify  
resolution including details of dividend payment to shareholders through SETSMART and coordinate 
with company’s registrar (Thailand Securities Depository) to ensure that shareholders are given right 
of return by accurately and completely. 
 

4. 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 March 16, 2017 

and under section 225 of securities act by closing registration book on March 17, 2017 
 Board of Directors, their mate and child under 20 holding shares together equals to 4.13% 

which is not more than 25% of shares sold 

 Free Float equal to 73.94% 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  

7.36% of total outstanding shares. 
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Practice 2  To treat shareholders equally 
Board of Directors has pay attention to enhancing quality of Annual General Meeting of 

Shareholders (AGM) which organize by Securities and Exchange Commission and Thai Investor 
Association as evaluation of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders. The company has 
participate in assessment of AGM and resulted in “superb”  
 The company has treat shareholders equally and fairly without benefit one group of 
stakeholders and shareholders to ensure that their rights will be protected and treated well 
consistently. Voting rights, and can be used as part of an employer fully below. 
 
1. Use of right in the shareholders meeting 

(1) Foreign Shareholders: Any information related to The Annual General Meeting of 
Shareholders and Invitation Letter were send to them in English Version to facilitate foreign 
shareholders including the minute of meeting were translated into English in company website. 
       (2) Scheduled to vote according to numbers of shares hold by shareholders by one share 
equal to one vote (company’s shares are ordinary share) 
 (3) In year 2017, the company has 1 time of shareholders meetings held on Thursday, April 
27, 2017 and totaling directors of 11 attended the meeting by assigned to Thailand Securities 
Depository (company’s registrar) to deliver invitation letter to shareholders 23 days before meeting 
started and disclose in company’s website www.cenplc.com under title of Investor Relation -> 
Shareholders’ meeting for 30 days in advance for shareholders to acknowledge information before 
meeting started. 

(4) For shareholders to be more convenience, shareholder whom may not attend the meeting 
shall give proxy to Audit Committee, Independent Director or any person to attend the meeting 
especially Proxy Form B (Specific Details Form) or using Proxy Form A or C (Proxy Form C is only for 
foreign shareholders or appointed custodian as depositary and take care of shares) and download 
those mentioned 3 form of proxies at www.cenplc.com 

The company has provides stamp duty for a proxy without any charges. 
     The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 27, 2017 there 
are proxies given to Independent Director and Audit Committee as follow: 
 

Details 
Amount  

of people 
Amount 

 of Shares 
% 

Shareholders under registrar 3,303 745,141,378 100.00 

      Shareholders attend the meeting 82 353,312,725 47.42 

 Attend by themselves 31 47,264,987 6.34 

 Proxies 51 306,047,738 41.08 
Proxies to Independent Director 
and Audit Committee 

33 290,532,543 39.00 

Proxies to others 18 15,515,195 2.08 

 
(5) The Company has preceded agendas respectively and no addition agenda in the meeting 

or changes importance information without notice to shareholders. 
(6) Voting is done openly; ballots for voting of each agenda are distributed to shareholders in 

order for effective and fast voting method. The company is only count disagreed and/or sustained and 
deducted with total votes attended meeting, the remaining vote seems as agreed. Therefore, if any 
agenda there are some shareholders vote as disagreed or sustained then this shareholder signed in 
ballot and lift up the ballot in order for staffs to collect it together with keeping ballot for voting for 
evidence. Name of person attended the meeting, number of shares hold or proxies and barcode are 
shown in ballot then staffs will record the votes by using barcode together of collect the ballot for 
evidences for transparency and accountability. Voting results will show in the meeting room so 
shareholders know results right away. 

Except agenda of appointment of Directors (individually) ballot will be collected from all 
shareholders attend the meeting with signed. 

In year 2017 company has ballots in all agendas which include agenda of election directors 
by giving opportunity to shareholders to elect director individually and company will collect ballots at 
the office for transparency and can be examine after the meeting 

(7) Duty Stamps are available for any shareholders who donated / granted 
(8) Company has prepared report of 2016 Annual General Meeting of Shareholders and 

disclosed report of this and images through company’s website within 14 days after meeting held. 
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2. Maintenances of internal information 
The company has measure care of using inside information as defined by ethical need to treat 

company and its shareholders and set out in the code of conduct to Directors, Executives and staffs 
to process their duties with integrity, have responsibility and good attitude toward public and 
themselves, do not abuse their position to seek benefits among themselves and/or others, protect 
company’s interests and property by not bring inside information and property for benefit themselves 
and/or others, do not act as support person to do business to competition with company and its 
subsidiaries. By this, the company has establishes penalties for violations in company’s regulations in 
case of bring inside information to use as personal gain as penalties range from verbal warning to 
termination of employment. 

Apart from regulation of company related to company’s work was to determine these matters 
by chapter on disciplinary action which directors, executives and staffs have determined to follow 

Year 2017, directors, executives and staffs have determined in accordance with company’s 
regulation strictly as not appear to have used inside information for interests 
 

3. 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 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 2017, directors, executives and staffs have determined in accordance with policies and 
shown that no trading securities during those time. 
 
4. Operation with conflicts of interest 

 Shareholding of Shareholders are defined clearly and transparently so it does not cause 
conflicts of interest in either side thus disclosing shareholding structure with details including 
completed shareholding of Directors and Executives 

 Related transaction are done carefully and reasonably by concerned on highest return of 
Company thus pricing are set which based on market price and fair trading conditions as virtual items 
with external parties by deployed operation system in such matter with fairness and follows rules of 
The Stock Exchange of Thailand by defines as one of policy on good corporate governance and 
disclosure to ensure equality in the information. 

 The company has disclosed information in order for equal right of receive 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 seems 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 2017, 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 
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Commission also follows normal trading of year 2016 moreover, as mentioned conditions are 
disclosed in annual report and 56-1 Form in the title of “Related Transaction” 
 The company has no cross shareholding 
 
5. Supervision of Securities Trading 

The company has supervise of securities trading in accordance with announcement from 
Capital Market Supervisory Board RE: Acquisition of Assets thus by doing mentioned transaction any 
director whom seem as stakeholder will not counted into making the decision in order to be fair and 
transparently. 

In year 2017 company and its subsidiaries have transaction on acquisition of assets in totaling 
of 5 transactions with external entity in accordance to announcement from Securities and Exchange 
Commission, SETSMART and company’s website. 
 

Practice 3  Role of Stakeholders 
The company has pay attention to all stakeholders by having policies and practices as specify 

in “Code of Conduct and Employee Morality” and disseminated to director, executive and all level of 
employee adherence as guideline for dealing with stakeholders. To ensure that stakeholders are 
treated fairly. The company has disclose mentioned information under title of Good Governance > 
Code of Conduct (www.cenplc.com) 
 
1. Shareholder  

The Company respects all rights of shareholders as defined by applicable laws, regulations, 
Code of Conduct and other related regulations as fair treated to all shareholders, commit to be good 
representative of shareholders to conduct the business and maximize satisfaction of shareholders, 
taking into account to growth of company’s value in long run with reasonable return and fairness. 
There should be transparency in term of management, accurate accounting system, assist in 
maintaining asset of company, controlling in related transaction process, measure to prevent conflict 
of interest and secure on using information for self-benefit thus there are mechanism by make 
shareholders to be confident on receive right information (details on right of shareholders shown in 
Practice 1 Right of Shareholders and Practice 2 To treat shareholders equally) 

Year 2017 company has omit dividend payment for year 2016 business operation due to net 
loss so could not pay dividend. 
 Apart from this, the company has informed business operation every semester and disclosed 
connected transaction through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand also company’s 
website. 

By this, every company shareholders has invited to 2017 Annual General Meeting of 
Shareholders and has rights to votes in every agendas by received information in many ways such as 
Invitation letter and social media. 

 
2. Employees 

Employee of company and its subsidiaries are importance and valuable resources and is 
essential to bring the organization’s success therefore the company will support, promote training 
course and developing knowledge of employees in order for foundation to support critical business 
strategy continually together with build stable career and provide opportunities for growth potential of 
each person as well as employees are involved in setting strategic direction and development 
company. Paying respect to employees and basic human rights by returns with fairness, appropriate 
knowledge and each employee performance in accordance with providing welfare in order to 
encourage employees’ quality of life and well-being: 

It also recognizes importance of promoting development potential of all employees for 
knowledge, abilities to reserve for fluctuation of economy situation includes stability in the profession 
and provides an opportunity for progression, according to each person’s potential. Moreover, 
participating in define direction of operation as returns by fairness, reasonable with knowledge, 
abilities, responsibilities and performance of each employees 
 The company provides fair compensation which based on knowledge, ability and 
responsibility, performance and provides welfare to promote quality of life and well-being thus 
subsidiaries has establish welfare committee to provide opportunities for employees to participate in 
welfare administration also support any activities and open up any channel for employees to 
communicate, suggest or claim any complaint on various matter in workplace through designate 
channels. 
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Compensation of employees: The Company provides fair compensation to every level of 
employees in accordance to business operation each year and compared with same size of business 
as in long term there is clearly measurement in performance and potential of employee, arrange to 
grow by in line which will be reasonable welfare. 

Employee benefits: 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 wage every month also member need to accumulate same rate as well. In 
case employee has resigned from company, he/she will received contribution of fund including 
average net assets value of fund. 

The subsidiaries has promote and support employees for organization development as 
election “Welfare Committee” (Term of this committee equal to 2 year) to represent employees and be 
intermediary as coordinate with subsidiaries in order to relieve employees of various problems in form 
of welfare which including 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 

 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 104 84.55% 
Training less than 6 hours 19 15.45% 
Total employee as end of 2017 123 100.00% 
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Name of Training Program 
Number of 

Hours 

Conserve hearing danger of loud noise 6 
Internal Audit Training Course (ISO19011:2011) 12 
Professional Skills and Professional Development Team 12 
Safety, occupational health and working environment for employees 6 
First Aid and Basic Resuscitation 6 
Fire Safety Training 6 
Cash Flow Statement 6 
Deferred income tax, different taxation No.2/2560 6 
Power user seminar 6 
Energy Management 6 
Chief Safety Officer 12 
Natural Gas Station Operator 12 
Management in term of environment 6 
Radiator Controller 30 
Social Media No.3 6 
Use of disclosure system of listed companies 6 
Employee benefits and correct error financial statement 6 
Upgrading production process with industrial robots technology 6 

Totaling of 18 courses 156 

  
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 has communicate 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 

Subsidiary 

Legislation Amount 

Employee Director Staff Member 
Board 

Male Female Total 
RWI 100 but not more than 500 7 163 11 2 13 
UWC 100 but not more than 500 7 400 15 2 17 

 

Safety Officer 
Amount 

Male Female Total 

1. Jor.Por. (Executive Level) 11 3 14 

2. Jor.Por. (Supervisor Level) 18 7 25 

3. Jor.Por. (Professional Level) 1 - 1 

Total 30 10 40 
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Details 2017 2016 

Accident statistics 31 32 

Leave statistic due to sickness 

 Less than 3 days 12 4 

 More than 3 days 3 None 

  
 Communication Chanel for employees: Apart from complaint channel as above mentioned- 
company 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 2017, 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  
The operation of company is based on honestly, justice on giving correct information any 

complaints from customers will be recognized in order to satisfy and respond customers’ need and 
developing products and services to satisfy customer needs and creating value-added for products 
and services includes commercial confidentiality of clients. 

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 2017, 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 its subsidiaries has progress on competitive of commerce with fairness, comply 

with term equally under framework of law and ethics of company business. Moreover, do not seek 
confidential information from competitors by dishonest or appropriate and not destroy his reputation 
by accusing them competitors. 

In year 2017, the company and its subsidiaries has no dispute with regard to competitors. 
 

5. 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 2017, no appear that company and subsidiaries has obey in suppliers agreement 
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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 agreements. 

The company and subsidiaries have bank transfer through media clearing which is more 
convenience for creditor. 

In year 2017, 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 

Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal and  
other related laws thus including Executives and employees should not use their power to emphasize 
others to support any political activities either directly or indirectly. 

 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 
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal 

and other related laws thus including Executives and employees should not use their power to 
emphasize others to support any political activities either directly or indirectly. 
 

10. 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 the company has Drug Free Workplace from 
Labor Welfare and 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 
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 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, sign together with 
related document. 

To promote efficient use of resources: The company has set policies to employee to user 
resource effectively by energy control system, energy saving such as electricity, fuel, water supply 
within organization and at home. The company has educated on save energy and knowledge impact 
of global warming, reduce on amount of usage of paper by using two-page paper together with use 
technology system to replace use of paper. 

 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 

Policies that are suppression of violation of intellectual property:  The company policies are 
based on ethics and morality therefore the company does not involved in suppression of violations of 
intellectual property but innovate their business by supporting their employee in term of production 
process, products and services as well as we can do with our customers, partners and government 
continuously in order for innovative quality products to serve customers’ needs. 

In year 2017, company and its subsidiaries has no infringement of intellectual property and  
Piracy 

Policies and practices on anti-corruption and erotic payments/bribes to get business: The 
Company and subsidiaries has business operation with transparently by committed accuracy, 
Management and staffs are encouraged to build on the success of the procedure or the corruption for 
company. All employees are must receive training and knowledge about policies and practices 
relating to the anti-corruption, corruption of the Company. Board of Director has policies as follows to 
the law on anti-corruption as following guidelines. 

 Executives and employees will not call or agree on received money, Object or benefits on any 
person related to company’s business 

 Executives and employees gives bribes or any benefits to government Official, customers, 
competitor or other third party to practice in way this is against laws. 

 Provides safe mechanism for reporting on financial status accuracy. 
 Provides communication channel for employees and involved person to submit clues and be 

sure its protected thus appoint officials to inspect all clues that complaints 
Violation and Complaints 
For good corporate governance and rights to every employee and any stakeholders could  

communicate or inform any corruptions both directly and indirectly, law breaking or ethics or 
company’s policies or any complaint of abuse or any behavior can be problematic and cause any 
damages to company.  

Board of Directors has set guidelines for monitoring and evaluating implementation of anti-
corruption policy as follow: 

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 to review 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) 
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Business operation year 2017 
1. The company and support and organize activities/training/seminar to strengthen which 

may lead to new corporate culture 
- Course “Orientation of new employees as preparation before started work” as to 

train and educate about practical policy on Code of Conduct (employees and 
directors) in term of anti-corruption 

2. Clues and complaint 
For good corporate governance and right to every employee to give any clues and  

Complaint in term of anti-corruption either directly or indirectly, offense, company’s policies or 
complaint being violated as well as behavior that could be a problem and cause damage to company 
or unfair treatment  

1.  Through company website www.cenplc.com 
2.  Through E-mail / Telephone 

 Chief Executive Officer 
TEL (02) 682-6345 Email: wutichai@cenplc.com 

 Corporate Secretary 
TEL (02) 682-6345 Email: kenika@cenplc.com 

3. Post to 
 Mr. Wutichai Leenabanchong “Chairman and Chief Executive Officer” 
 Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn “Corporate Secretary” 

Capital Engineering Network Public Company Limited 
900/15 SVOA Tower, 19

th
 Floor, Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang 

Khet Yannawa, Bangkok 10120 
4. Facsimile : (02) 682-6344 
Clues, complaint and suggestions are considered and act upon as appropriate on case by  

Case  
  Board of Directors has assigned Chief Executive Officer and/or Corporate Secretary to 
receive complaint and suggestion of stakeholders to Executive Board and/or Audit Committee and/or 
Risk Management Committee to investigate and report to Board of Director respectively. 
 In year 2017 company and its subsidiaries has no complaint on provides or accept bribes for 
benefit of business in anyway 
 
 Whistle Blowing 

 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 

 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 

 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  

 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 2017 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 
 In order to rise standard of operate business transparently thus year 2017 company has 
declaration of intent to joint practice of private sector in term of anti-corruption which past resolution 
from Board of Director meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 and “make policy on anti-corruption” 
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and practice of “Code of Conduct” which past resolution from Board of Director meeting No.4-2017 
held on November 13, 2017 

 

Practice 4: Disclosure and Transparency 
 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 
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 for listed companies of The Stock Exchange of Thailand in 5 conditions 
are Equitable Treatment of Shareholders, Role of stakeholders, Disclosure and Transparency and 
Responsibilities of the Board includes policy and practices in term of anti-corruption through 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 2017, 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 as Board of Director has play  
importance role on preparation of financial report correctly follows accounting standards, record 
accounting with caution, use discretion to estimate on making financial report to reflex on actual 
business operation, prepare of Financial Statement and pass examine by auditor with approval from 
Audit Committee also has passed examination procedure and informed to The Stock Exchange of 
Thailand and The Securities and Exchange Commission.  Moreover, disclosed to shareholders or 
investors before the end of the specified period which information can be used in order to make 
decision making for investment. 

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 2017, 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. 
 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 
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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 2017, Board of Director has resolved 2 related transactions which happened from 
subsidiaries as being accepting and/or 5 transactions 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 when appointed as Director or Executives at first time (Form 59-1) 
 Report on changes in holding company’s securities when trading (Form 59-2) 
 Information of Company’s directors and executives (Form 35-E1) 

In year 2017 – 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 2017, Directors and Executives has submitted the report of vested interest in case  
there are any changes 

7. Use of internal information the company has measurement in term of using internal  
Information by specified in Code of Conduct RE: Conflict of Interest as keep it secretly as well as  
disclose in Annual Report RE: Corporate Governance “Practice 2 To treat shareholders equally” 

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. 

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 2017, 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 

10. Investor Relation: The Company has set the center for disclosure importance  
information and news to investors and related person to access the information easily and more 
channels to access with the following person 

 Khun Kenika Ngamcharoensathaporn 
Corporate Secretary and Compliance and Investor Relation 
Phone: (02) 682-6345 ext. 150      Fax:      (02) 682-6344 
Email: kenika@cenplc.com 
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Apart from this, investors had communicate with company officials for investment information, 
mentioned division has play importance roles and good corporate always 
 Year 2017 company and its subsidiaries have welcome investor for “Company Visit” thus we 
had data communication through Opportunity Day as an opening chance for analysts, investors 
includes media to hear perspective on business policies and management direction of company and 
subsidiaries. By this, in mentioned events chairman and executives of company and subsidiaries had 
welcome and acknowledge related information on business and business turnover of company and 
subsidiaries. 
 Apart from this, disclosure of financial report or other information to The Stock Exchange of 
Thailand and Securities and Exchange Commission through many channels follows rules by accurate, 
complete and timely. The company is also disclosed 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“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 
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 
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 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 
 

Practice 5: Responsibilities of Boards 
Board of Directors has critical roles on guide direction of company and monitor performance 

of management, have policies on corporate governance, business ethic and employee ethic to reach 
the highest benefit of company together as ensure on such activities are legitimate.  
 In year 2017, company has turn out that 

- There is a serious violation of the rules, regulations of The Stock Exchange of 
Thailand and Securities and Exchange Commission 

- There is guilty of fraud or misconduct ethically. 
- There is resignation of Director due to Company’s corporate governance 
- A case on the notoriety of the company. Because of the failure to act of the 

monitoring committee. 
 
Practice in accordance to good corporate governance 
 The Stock Exchange of Thailand has advices listed company to apply principle to practice as 
much as possible as adapt to be suitable in the situation of each company or clarify facts as not in 
accordance as cannot follow these situations 
 Board of Director has considered as being as listed company therefore need to practice in 
accordance to good corporate governance year 2012 of The Stock Exchange of Thailand unless any 
circumstance together with clarification as follow: 
 

Principles Clarification 

Chairman (Board of Directors) should be 
Independent Director and not the same person as 
top management of company 

       Resolution from Board of Directors No.2-
2017 held on May 15, 2017 has resolved to 
appoint Mr. Wutichai Leenabanchong as 
Chairman, Acting Chief Executive Officer and 
authorized Director 
        The company believes that Chairman has 
performed his duties by understanding of good 
corporate governance 

Period of holding position of Independent Director 
should not more than 9 years 

      Independent Director has manage their job 
counterbalance, transparency, can be check 
under regulation of good corporate governance 
      By this, shareholders meeting approved on 
appointment of Director and Independent Director 
only 

Audit Committee should consists of one member 
who graduated or proficient in accounting eg; 
Certified Public Account (CPA), Continuing 
Professional Development (CPD) 

     Company Audit Committee has knowledge, 
understanding and experiences in term of 
accounting enough to reserve the reviews 
financial statement correctly and accurately 

 
1. Structure on Board of Director 

        Consists of Board of Director, Independent Directors, Sub-Committee, Chief Executive Officer 
and Corporate Secretary which are appropriate, can check and balance between. 
 Board Diversity 
 Board of Directors has set qualification of Director as wanted to recruit will be diversity for 
those who will serve as directors by considering on essential skills which are lack on board including 
specialization which can be seen from Board Structure 
 After every shareholders meeting, Board of Director will held the meeting in order to appoint 
sub-committee for year 2017 thus Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 has 
resolved to appoint 4 sub-committee 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, 2017 Board of Directors in totaling of 10 people  
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 Amount 

% 
Male Female Total 

Director as Executive 3 1 4 40.00 

Director as Non-Executive - - - 00.00 

Independent Director 6 - 6 60.00 

Total 9 1 10 100.00 

 

Board of Directors consists of 6 Independent Director of 60% 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 

Board of Directors consists of person who has knowledge and have roles set company 
policies with top management for the operation plans, set financial policies, risk management and key 
to overseeing, monitoring and evaluating performance of company 

1.1 Responsibilities of Board of Directors 
Follows Memorandum of Association, Directors has determine, maintain operation and  

follows rules and regulations which has been specified clearly as details shown in No.8.1 of Boards 
and 9.2 of sub-committee 

1.2 The Nomination 
Details shown in No.9.3 Nomination and appointment of Director and Top Executive 
1.3 Qualifications of Independent Directors 
Details shown in No.9.3 Nomination and appointment of Director and Top Executive 

 

 Criteria for the selection of independent directors and polishing process 
 Boards has select criteria for selection of independent directors thus currently company has 
not appoint remuneration committee officially therefore these selection based on guidelines and 
qualifications of The Stock Exchange of Thailand and Capital Market Supervisory Board to propose to 
Boards and Shareholders meeting 
 1.4     Term of position of Director 

 Board members are appointed from Annual General Meeting of Shareholders by term 
follow to company regulations (Period Term of 3 years follows Public Company Acts). After the term is 
due, Board members may be reelected. In addition, Board of Directors will recruit and screen 
appropriate person to be Directors with knowledge, abilities and experiences. 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. 

 Board of Directors did not set the term of Director because all of them have abilities of  
business and expertise in each field of Director as emphasized by Board of Directors and 
shareholders. 

 Board of Directors did not set the term of Independent Director as well due to 
shareholders meeting will approved elections of Board of Directors and Independent Directors only 

 Board of Directors has information to compose consideration on recruitment of 
Independent Director who retired by rotation. The Company discloses the information regarding other 
companies’ positions held by each board member in the invitation to shareholders meeting and 
annual report 
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In year 2017 there are 6 Independent Directors as follows 
 

Name of Independent Directors Appointed Year 
Amount of Year 
holds position 

1. Associate Professor Pusit          Lertwattanaruk, PHD August 26, 2008 9 Year 
2. Mr. Jakkathan                            Yothanan August 26, 2008 9 Year 
3. Mr. Yanyong                              Wattanawongpitak December 24, 2012 9 Year 
4. Mr. Chatre                                 Sriutharawong August 13, 2014 3 Year 
5. Dr. Visit                                    Ongpipattanakul August 14, 2015 2 Year 
6. Assistant Professor Dr. Suluck  Pattarathammas February 26, 2016 1 Year 
 

1.5 Determining number of listed companies which Director to hold position of Director 

 The company has set each director to hold position of director in subsidiaries not  
more than 5 companies so that all directors have intention and commitment to perform their duties as 
has been entrusted by Board of Directors and Shareholders. 

 Board of Directors has guideline for practices of Directors or Chief Executive Officer  
as with knowledge, skill and expertise in business to serve as Directors in Subsidiaries Company. 

The Company discloses the information regarding other companies’ positions held by each 
board member in the annual report and form 56-1 

- As Director who holds the position of Director in listed companies more than 5 
companies 

   In year 2017, no director holds position of director for more than 5 of registered  
companies. 

- As Independent Director who holds the position of Director in listed companies more 
than 3 companies 

    In year 2017, no independent director holds position of director for more than 3 of  
registered companies 

- As executives who holds the position of Director in other listed companies more than 
2 companies 
In year 2017 Mr. Wutichai Leenabanchong has hold the position of Chief Executive 

Officer in listed company in totaling of 2 companies 
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. 

1.6 Combining or separating position 
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 
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 2017, The Company has 4 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. 
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1.7 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)  

1.8 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.7

th
 in order to support efficient in operation and understanding in term of good corporate 

governance to Directors Executives and employees includes organization images. 
 
2. Sub-Committee 
    There are 4 sub-committees as consists of: 

Sub-Committees Amount 
Independent 

Directors 
Directors as 

Non-Executive 
Directors as 
Executives 

1. Executive Committee 4 - - 4 

2. Audit Committee 3 3 - - 
3. Remuneration Committee 3 3 - - 
4. Risk Management 
Committee 

3 3 - - 

Remark: - Term of position for Audit committee equals to 3 years 
  - Term of position for Executive Board, Remuneration committee and Executive Directors   
    equals to 1 year 
All members in sub-committee are qualified, understanding on their roles in Directors and 

Sub-Committee thus perform their duties with responsibilities, honestly, carefully and independently. 
In addition, believe that every directors will understand, practice strictly in order to make confidently 
on 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, in the past year 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.4-2017 held 
on November 13, 2017 (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. 

 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. 
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 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 who are not executive directors. 

This remuneration committee is to consider of every board of directors committee and executive 
management. The remuneration is compared with that in the similar industries and business growth is 
taken into consideration. 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. 

 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.  
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. 
 

3. 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 disclosed duties and responsibilities of Directors (details shown in Form 
56-1 No.8 Directors) 

 In year 2017, Boards has officiate on supervision of business operation in accordance to law 
and regulations therefore there are not any irregularities. 
 3.1 Leadership and Vision 

 Leadership 
Board of Directors consists of people who possess the knowledge, ability, several 

experiences and understanding on roles, responsibilities which make practical tasks more efficiently. 
Moreover, schedule roles, target and business strategy as well as follows and corporate performance 
of management by used corporate governance as a tool for value added and reach company 
objective for highest returns to company and shareholders. In addition, roles and responsibilities of 
Board of Directors, Executives and Employees and related person 

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. 

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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 Vision 
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 2016, the company has set vision in accordance with 
business operation and responsibilities to social and environment 
 In year 2017, company has set vision in accordance to business policy as responsible for 
social and environment 
 3.2 Good Corporate Governance 

The Board of Directors realizes on good corporate governance by setting policies which  
are consists of 3 parts such as Corporate Governance, Business Ethics and Employee Ethics in order 
for practical of Boards, Executives and every employees within organization in good response on 
business operation as transparently and confidently to shareholders and investor relations. Although 
create stability to organization and good benefits to shareholders, stakeholders and environmental 
thus reinforces to employees by reviews and revise to be suitable with current situations together with 
public through company website. 
 3.3 Eliminating conflicts of interest 
 (Details shown in Form 56-1 No.12 title of “Related Transaction”) 

Board of Directors has clearly practice guidelines to eliminating conflicts of Interest to build 
beneficial to company and shareholders, any transaction cause conflict of interest the company will 
clarify and disclosed in the resolution of the meeting as in accordance with regulations from Capital 
Market by stakeholders (Directors) will leave the room and no vote for that agenda for independently 
decision and disclosed information quickly for transparently and no financial assistance to other which 
is not subsidiaries. 

Related transaction will be considers from Board of Directors on reasonability and Audit 
Committee gives consent to share information in Form 56-1 and annual report. 

The company has determined to Directors and Executives to report conflict of interest of 
themselves or related person which concerned to management of company and subsidiaries. By this, 
report on conflict of interest is effective from July 2009 onward by report of stakeholders may not need 
to disclosed. The resolution of Executives Boards No.5-2009 dated June 9, 2009 has set the 
guidelines, conditions and methods 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 2017, all Directors and Executives have reported conflict of interest as follows the 
regulation strictly. 

3.4 Supporting on responsibility to social, environmental and human right 
 Board of Directors realizes on importance of responsible to social and environmental along 
with business operation by participate in enhance quality of life to be better around the factory, 
respect human right and fairly in labor thus make communities and factory to live together sustainably 
(details shown in Form 56-1 and Annual Report in the title of Corporate Governance Practice 3 Role 
of Stakeholder) 
 3.5 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. 

In Board of Directors meeting No.1-2016 held on February 23, 2016 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” 
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 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. 
 Internal Audit will report the acessment and review internal audit control to Board of Director 
quarterly and year 2017 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”  

3.6 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 year 2017, Risk Management Committee has 3 times of meeting and report to Board of 
Directors by proposed thus recommendation and suggestion which has been agreed by mentioned 
Boards. In addition, it benefit to organization as company has disclosed dealing with risk management 
in annual report in title of “Report of Risk Management Committee” 
 

4. Boards Meeting 

 Board of Director has set the meeting not less than 1 time per quarter which has been 
schedule in advance for whole year by not less than one time per quarter as specify each committee 
meeting in advance with clear agendas. The corporate secretary has 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. 

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. 

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. 
 If there are any suspect or need more information from related person then Chief Executive 
Officer will request executives to clarified 
 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. 

 Board of Directors have set 6 times for Board of Directors meeting which pursuant to 
Directors, the Company will advance. The number of meetings is appropriate and adequate to serve 
the Board and the Company's business. 

Apart from this, Board of Directors has open opportunities non-executives to attend as 
necessaries by not passing management division and acknowledgement Board of Directors. 

In year 2017 there are 6 times of Board of Directors meeting as number of times are 
appropriated and every Directors has attended more than 80 percent in case Directors would like to 
know the information then could pass through corporate secretary. 

 Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting thus auditor will attend this 
meeting quarterly. In addition, year 2017 has process the meeting together by invited representative 
of Executives to attend this meeting. 
 In 2017, there are 5 times of Audit Committee meeting. 
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5. Evaluation on Performance of Board 
Board has not evaluated on performance of Board yet but Board has considered on 

performance and makes improvement in order to be more productive in term of performance. 
 
6. Remuneration of Directors and Executives 
The Board of Directors had appointed remuneration committee to consider certain amount of 

financial proposes to Board of Directors and shareholders every year. However, the Board of 
Directors cautiously determines the remunerations by comparing with that of similar industries and 
taking business growth into consideration and proposed to shareholders meeting for approval every 
year. 

By this, 2017 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 27, 2017 has 
approved remuneration fees not exceeding 3.5 Million Baht as increased when compared to 2015 
(Year 2015 amounting of remuneration fee equals to 3.2 million baht) 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 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 
 In year 2017, there is 1 times of remuneration committee meeting by set remuneration for 
Directors in year 2017 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. Development of Directors and Executives 
 The Board of Directors and management realize their fiduciary duty and responsibilities to the 
Company. The Company places importance on human resource development to enhance knowledge, 
ability and capability in order to conform to leadership and vision of directors and management.  The 
directors and management are encouraged to attend seminar and training that are beneficial to 
performing duties in and out of the Company continuously including abroad trips. The following are 
example of courses held by Thai Institute of Director (IOD) as follows: 

-  Director Accreditation Program (DAP) 
 -  Director Certification Program (DCP) 
 -  Finance for Non-Finance Director (FSD) 
 -  Roles of Compensation Committee Program (RCC) 
 -  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
 In year 2017 Directors and Executives have entered into seminar as follow: 
 

Director / Executive Name of Seminar / Training / Joint Activities 

Mr. Theerachai  Leenabanchong - Global Business Leaders,  
Cornell University & Lead Business Institute 
Date: January 27 – April 23, 2017 

- Mai FANZI Club 2017 “ESG-Sustainability & Innovation” 
Date: February 17-18, 2017 

- CEO CLUB 2017 Date: March 14, 2017 which held by The 
Stock Exchange of Thailand 

- Mai Forum 2017 Date: July 1, 2017 
- Thammasat Leadership Program (TLP 11)  

Date: August 7 – November 27, 2017 
Miss Usara  Pattatung - Preparation of Listed companies with new CG CODE  

Date: July 31, 2017 which held by The Stock Exchange of 
Thailand 

- Determination of responsibility in accounting and finance 
(CFO) and accountant  

- Date: August 3, 2017 which held by The Stock Exchange of 
Thailand 

- Hearing investor “Investor Alert” 
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Date: October 30, 2017 which held by The Stock Exchange 
of Thailand 

- How to manage your expenses  
Date November 22, 2017 which held by The Revenue 
Department 

- “Understand on Fair Value” Date: December 7, 2017 which 
held by Federation of Accounting Professions under the 
Royal Patronage of His Majesty the King 

 
 New Director 

 The company had orientation for new incoming Directors in order to acknowledge business 
policy including related information such as company’s article of association, rules, and any 
regulations concerned with business operation. Moreover, this will be beneficial to new directors 
therefore the company has prepared guideline for directors as follows: 
 

 Guideline for Director 
 1.  Securities and Exchange Commission ACT (No.4) 2008 
 2.  Charter on Board of Directors 
 3.  Certificate of registrations on public company limited 
 4.  Certificate of Company Registration and Objective of company 
 5.  Article of Association 

6.  Policy manual on good corporate governance 
7.  Policy manual on listed company directors of SEC 

 Other information 
 -  Company goals and vision 
 -  Annual report together with presentation to guide nature of business to new directors 
 

 Existing Directors and Executives 
 The company has play importance roles on supporting knowledge to existing Directors which 
has training course related to task of Directors which this training held by IOD thus all 10 members of 
directors has passed this training or equivalent to 100 percent including any related course on roles of 
director, related to business and encourage executives to have any knowledge in term of laws or any 
rules relating to Executives including training/ seminar which benefit to company and trainees. 
 

 Related person on Corporate Governance 
Corporate Secretary, Secretary of Audit Committee and Compliance and Investor Relation 

unit including any related person, the company has support and encourage to train/seminar any 
related courses by SEC/Stock Exchange of Thailand/Thai Listed Companies Association/ IOD and 
other institution regularly. 

 
8. A Succession Plan 

     Capital Engineering Network Public Company Limited recognizes of importance on 
preparing the readiness for personnel as assigned to work in order to compensate senior 
management and head of each department who willing to retired as follows: 

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 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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By this, Executive Board has follow up and evaluate of performance of each person whom will 
be promoted to an executive to consider and propose to Board of Director to approve next. 

 
9. The process on Anti-Corruption 

 Board of Directors has campaign to raise awareness and promote good corporate 
governance culture to Directors, Executives and Employees in order to access any risks happened in 
operation by part of risk management plans or every department in organization as internal audit act 
as appraiser 
 In year 2017, Audit Committee has set up risk report on corruption in every quarter, showing 
no irregularities. 
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Message of Executive Chairman and Chief Executive Officer  
 
 
 
 
 Duration of doing business - The Company and its subsidiaries are committed to creating 
sustainable social development by follows philosophy of sufficiency economy from Majesty King 
Bhumibol Adulyadej to apply for continuous operation as well as take into account of stakeholders in 
all aspects, create value and benefit both in business and society. 
 

 The Company and its subsidiaries operate their business with caution by pay attention on 
management system and production process which promote resource efficiency and minimize 
environmental impact. Including communication with stakeholders in the same direction, such as 
safety, human rights, energy, waste management and social and community care. 

 
“Employee Understand 
 Executive Participate In 
 And  help each other on development” 

 
 To link to the corporate strategy, create a sustainable organization. The company promotes 
awareness. To make employees understand. Executives are involved. Therefore, the Company is 
aware of the production of products that are safe for consumers. And environmentally friendly. 
 

 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 Chief Executive Officer 
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Report Information 
 Capital Engineering Network Public Company Limited has prepare report on Corporate Social 

Responsibility (CSR Report) by clearly separated thus Boards has focus on providing information with 

reliable and high quality. The company will sets key for sustainability issues and evaluating 

significance of issue which related to company goals and operations as demonstrate critical social, 

community and environmental performance during the period from January 1 to December 31, 2017. 

Reporting Guideline 
 Preparation of this report is to demonstrate its commitment for sustainable growth which 
covered social, communities and environmental issues which reference on the framework of 
Integrated CSR Reporting Framework developed by Thaipat Organization for listed companies to use 
as guidelines for CSR reporting in accordance to international reporting framework. 
 
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. 
 
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 and CDs 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 : 0-2682-6345 
E-mail : kenika@cenplc.com 
 

 Capital Engineering Network Public Company Limited 
900/15 SVOA Tower, 19

th
 Floor,  

Rama 3 Road, Kwang Bangpongpang,  
Khet Yannawa, Bangkok 10120 
TEL : 0-2682-6345 
FAX : 0-2682-6344 
Website : http://www.cenplc.com 
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Overview Policies 
 The Company and its subsidiaries have adopted the principle. "Sustainable Development" 
as an important strategy in business by analyzing the impact and creating a balance in 3D such as 
economic, social and environment under good corporate governance (CG) in business processes by 
integrating the link throughout business chain since use of production resources warehouse 
management and shipping to customers also after-sales product management as well. 
 Therefore, company and its subsidiaries set up all production processes and services (CSR 
in Process) in order to reduce problems that affect environment. Company and its subsidiaries has 
recognizes that renewable energy business and manages raw materials for biomass fuels, 
sustainable social and environmental integration. 
 
Roles of Stakeholder 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shareholders 

Employee 

Customers 

Partnership 

Trade Payable 
Competitor 

Community 
and Social 

Environment 

Government 
Agencies 
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Stakeholder 
Expectation of 
Stakeholders 

Participation 
Channel 

Response of 
Stakeholders 

 
 
 
 
 

Shareholders 
 

 Performance and Business 
Growth 

 Good Corporate 
Governance 

 Management  with 
Transparency 

 Responsibility for social 
and environment 
 

 Report on earning 
quarterly and disclose 
information through The 
Stock Exchange of 
Thailand and  
company’s website 

 Shareholders meeting 
 

 Encourage all 
shareholders to 
receive rights with 
quality and do not 
commit any act of 
violation or 
deprivation of rights 

 Public important 
information both 
Thai and English 
accurately, timely 
through channel 
required 

 Clearly Dividend 
Payment Policies 

 Carry on the 
business according 
to corporate 
governance 

 
 

พนักง 
 

Employee 

 Compensation and benefit 
 Participation and 

Human Right 
 Security/ Opportunity in 

career 
 Safety in work and Health 
 Development in knowledge 
 

 Meeting, Seminar, 
Training   

 Organize activities such 
as sport competition 

 Exposure on comment 
 News on voice line and 

post the board 

 Treat employees 
equally without 
discrimination based 
on principle of 
human right 

 Appropriate 
remuneration and 
benefit 

 Promote employee 
knowledge and 
progress in each 
field 

 Provide 
communication 
channels to make 
suggestion or 
complaints 

 Provide necessary 
facilities in order to 
perform their duty by 
taking safety, 
occupational health 
and working 
environment into 
account 

 
 
 

ลูกคา้ 
 
 
 
 

 Quality products and 
services 

 Quality products and 
delivery on time 

 Environmental friendly of 
production process 

 Receive necessary 
information to make 
decision without any 
obscuring or distorting the 
facts 

 Meeting with customers 
 Communication 

Channels via 
company’s website, 
visiting customer/ 
involve in exhibition 

 Ways to customers to 
complaint or 
recommended for 
adjustment in operation 

 Development on 
quality of product for 
safety to customer 

 Innovate for value 
added to product 
and continuous 
services 

 Provide 
communication 
system and channel 
for customer to ask 
information/ 
suggestion, 
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Stakeholder 
Expectation of 
Stakeholders 

Participation 
Channel 

Response of 
Stakeholders 

comments and 
complaints 

 Take complaint or 
suggestion for  
improvement on 
products as 
customers need 

 
 
 

คู่ค้า 
 
Partnership 

 

 Code of business conduct 

and transparency in 

business 

 Follow the policies on 

regular basic, fair 

competition, equality and 

respect each other 

 Exchange knowledge, 
experiences and expertise 

 

 Clarification and support 
business’s partner for 
policies and ethic in 
business 

 Visits partners for 
exchange knowledge, 
experiences and 
expertise of each other 
– listen to problem and 
suggestion 

 Fairness and Equality 

 Communicate to 
your business 
partner on policies 
and ethic of 
business 

 Exchange 
knowledge and 
experiences 

 Do not call or except 
any property or 
benefits or anything 
other than  trade 
agreement 

 Consider on 

appropriate 

procurement as 

follow the rules 

 
 
 
 
เจ้าหน้ีการคา้ 

Trade 
Payables 

 
 

 Ethic and transparency in 
business 

 Maintain and comply with 
conditions to Trade 
Payable strictly 

 

 

 Report : Annual Report  Make payment to 
creditor on time, 
conditions and 
agreement by using 
bank transfer in 
media clearing 
system which 
convenient to 
creditors 

 
 
 

คู่แข่ง 
 
Competitor 

 
 
 

 Fair competition and 

process activities in market 

 Communication 
Channel: Get 
information from public 
forum  

 Doing transparency 

business under fair 

competition and 

trade 

 Do not seek out  
competitor 
confidential 
information in 
dishonest manner 

 Do not ruin  your 
reputation by 
accusing your 
competitors 

 
 

 

Government 
Agencies 

 
 
 

 Practices in accordance 
with law 

 Responsible for social and 
environment 
 

 Report : Annual Report/ 
Corporate Social 
Responsibility, 
Communities and 
Environmental 

 Regulation : Acting in 
accordance to laws, 
regulations and 
corporate governance 

 Comply with law and 
regulations in 
relevant business 
correctly 

 Better environmental 
quality control  as 
set by standard of 
legal 
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Stakeholder 
Expectation of 
Stakeholders 

Participation 
Channel 

Response of 
Stakeholders 

  Communication 
Channel : providing 
accurate and timely 
information to relevant 
agencies/websites 

 Entering into 
clarification with 
government 
agencies accurately 

 
 
 
 
Environment  

 

 
 

 Strictly compliance with 
environmental regulations 

 Promote and uses of 
products that are 
environmental friendly 
 

 Encourage employee to 
be aware of their 
environmental 
responsibilities 
throughout organization 

 Improvement and 
develop production 
process, machinery and 
Technology 
continuously 
 

 Practices in 
accordance to 
related laws and 
regulations 

 Measurement to 
reduce impact on 
environment 

 Monitoring on 
environmental 
quality 

 
 
 
 

Community 
and Social 

 Environmental and 
Security 

 Making money for 
community 

 Community projects 
both career, education 
and environmental care 

 Community Discussion 
 Listen to any complaint 

and suggestion  

 Share knowledge of 
organization to 
community in term of 
career 

 Community project 
both career, 
communication and 
environmental care 
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Sustainable Business 
 
1.  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 3 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 Independent Directors 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. 
 
 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. 
 

2.  Good 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. 
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Sustainable Business in term of Economic 
 

1.  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) Deliver quality products and services as meet or exceed customer expectations at 

reasonable price. 
(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Communicate with customers politely in order to meet customers’ trust. 
(5) Provide system and process for compliant about quality, quantity, safety of products 

and services including speed of response or delivery to customers. 
(6) Maintain confidentiality of customers and not use them for their own benefit or any 

wrong thing. 
(7) To provide advice on how to use company’s products and services effectively and 

highest beneficial. 
  

 Trade partner and/or creditor:  
(1) Not to take opportunity of being an executive or an employee responsible for 

purchasing to provide services or self-benefit. 
(2) Do not call or otherwise consent to trade with your partners. 
(3) Fulfill the condition and commitment with each other strictly, no forced to buy- sell 

products/ services or pay unfair fees to business partners. 
 

 Competitor 
 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. 
 
 Receiving and giving gifts or any other benefit 
 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). 
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(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 2017, executives and employees has not receive any gifts from trade partner 
 
  Non-infringement of intellectual property 

 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 2017, executives and employees has no process related intellectual property. 
 
2.  Promoting social responsibility in business chain 
 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. 
  

 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 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. 
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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. 
 
3.  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 2017, 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. 
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Sustainable Business in term of Social 
 
1.  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. 
 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. 
 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” consisting of 

1. Introduction 
2. Objectives 
3. Scopes 
4. Definition in term of corruption 
5. Duties and responsibility 
6. Policies and Guidelines 
7. Risk Assessment of Corruption 
8. Controlling 
9. Recording and Storage 
10. Human Resource 
11. Training and Communication 
12. In case of doubt 
13. Reporting of sightings in term of corruption and bribery 
14. Protecting employee 
15. Violation of Policy 
16. Supervision and Review 
17. Scope of complaint  
18. Channel to report any clue or complain on corruption 
19. Measures to protect complainants or clerk corruption and secrecy 
20. Notify on any clues, investigation proceeding and penalty 
21. Public of Anti-Corruption and Corruption policy 
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 As company has signed the Collective Action Coalition of Thai Private Sector against 
corruption on July 2, 2017 – company has set policies and practices for combating corruption and 
bribery for beneficial in business including discipline also provide for directors, executives and 
employees of all levels to cultivate good consciousness with discipline and leads to an organization 
culture. 
 In year 2017, no any complaints in title of Anti-corruption or take any bribe for beneficial. 
 
2.  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. 
 
3.  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 with 
policy therefore company adhere to Code of Conduct 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 “Code of Conduct” 
 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. 
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(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” 
 

3.1 Recruiting and employment 
Capital Engineering Network Public Company Limited has policies on recruiting and 

Employment by focusing on knowledge, abilities, fair, equally treatment in term of sexual, race, 
religion. 
 Year 2017, company has employees as at December 31, 2017 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. 
 

3.2 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 
 

Work life Balance 
 The company and its subsidiaries has work-life balance by supporting by promote roles of 
following activities 
 
 

1. Happy Body 
 Annual Health Check up 
 Substance abuse detection 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Happy Heart 
Encourage employee to be 
Generous to each other 
 Blood Donation activities 
 Activities which make children 

Smiles and help disadvantage 
Families in social way 

 Activities to brighten your 
Happiness 
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3. Happy Society 
Support united love, commitment to  
Community where they work and live and 
Good environment 
 Build “library” 
 Activities on Children Day 
 Volunteer activities such as 

Development Temple 
 Be good for our King 
 Loykratong Festival in Klong Num Hue 
 Kindergarten activities from wasteful 
 Landscaping activities around the  

Island with community of fisherman 
 
 
 
 

4. Happy Family 

 Activities to water bless from adults 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

3.3 Human Resource Development 
The company has develop its role which based on staff, responsibility and standard of work  

as encourage employees to have knowledge in various areas and strong corporate culture including 
build fair leader together with ready to bring organization to business goals that are placed with 
fairness, honestly, transparency which can be verified. 
 Apart from this, for all employees to be continuously developed due to Board of Directors, 
High Level of Executives and every employees have prioritize roles on development of human 
resources which is valuable asset to organization from past to present, all employees at all levels 
starting from operation level to management level have opportunity to develop their own potential 
since on the first day of becoming an employee in accordance with development guideline of 
company. 
 

3.4 Security Management occupational health and working environment 
The company and its subsidiaries prioritize attention to management in term of security by 

clearly Defined and concrete of occupational health and working environment committee and 
represent as staff member to provide feedback as well as check on unsafety work by following: 
 

Safety, occupational health and working environment committee 

Subsidiaries 

SET BY LAW AMOUNT 

Number of Employee  
Number 
Director  Employee 

Board of Director 

Male Female Total 

RWI 100 but not exceed 500 7 163 11 2 13 
UWC 100 but not exceed 500 7 400 15 2 17 
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Safety Officers 
Amount 

Male Female Total 

1. Jor.Por as Executive Level 11 3 14 
2. Jor.Por as Supervisor Level 18 7 25 
3. Jor.Por as Professional Level 1 - 1 

TOTAL 30 10 40 

 
Details Year 2017 Year 2016 

Statistic of Accidents 31 32 
Statistic of leave due to sickness 
- Less than 3 days 12 4 
- More than 3 days 3 None 

 
Practice in accordance to law on safety and environment 
The company and its subsidiaries prioritize to practice along with law in term of safety and 

environment strictly by set guideline through safety policy, occupational health and working 
environment and environmental policy of subsidiary there are follow up in accordance to law such as 
training for employees in term of safety of work. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Creating Safety and Health Awareness 
 Subsidiaries raise awareness on safety and health which covers personal safety and 
securities in production process system including invite external speaker to train “Surveillance and 
Health Care for Employees” 
 
                   
                                                                       
                                                                         “Healthy Living Project” 
                                                                              Course on threatening factors affecting health in  

work and stress management in work 
 
 

      
      

  
                                          “Conservation of Hearing Project” 
                                                       Dangerous noise course 

 
 
 
 
 
 
                                           

  “Organized the safety week 2017” 
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                                           “Wednesday Safety” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Measurement on environment in work 
 Subsidiaries has measure on environment in work such as heat, light, sound, dust and 
concentration of chemical or vapors in work in order to control to standard environment and organized 
activities of KYT every day before started work. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 Inspection of equipment to be safe 
  

 Subsidiaries has inspect of equipment to be safe in all system by using specialize to maintain 
these equipment to meet standard of safety such as electrical system, boilers and boiler which use 
liquid as heat conductor, crane overhaul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Management of chemical in accordance with law 
 Subsidiaries has undertaken to supervise use of chemical in accordance with law in order to 
prevent any hazards to health of worker and their impact on environment by preparing documentation 
“Safety Data Sheet: SDS” and name of dangerous chemical and details of safety data sheets of 
dangerous chemical in accordance to law / keep container tightly closed in a dry and well-ventilated 
place thus to ensure that user is working properly and safety, appropriate also have protective 
equipment to employees, prepare device for spillage which includes emergency drills, spilled 
chemical to prepare and support situation that may occur. 
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 Emergency Training 
 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. 

 

 

4. 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 
- Mahidol University 
- Kasembundit University 
- Rajabhat Rajanagarindra University 
- Kanchanaphisek Technical College Mahanakorn 
- Minburi Technical College 
- Rayong Technical College 
- Phranakhon Rajabhat University 
- Panyapiwat Institute of Management 
- Chalermkanchana University (Srisaket Province) 
- King Mongkut’s Institute of Technology 
- Aksorn Business Administration Technological College 

Student Visiting Scholorship 
- Chiang Mai University 
- Khon Kaen University 
- Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus 
- Buriram Technical College 

Environmental Nursery seedings with waste materials 
Governance, environmental and security governance flagship 

Social - Blood Donation 
- Pour water of revered elders for blessing at Mabtaphut Industrial Estate  
- Volunteer for temple development project 
- Be good for our King 
- Activities to brighten your Happiness 
- Activities which make children Smiles and help disadvantage Families in social 

way 
- CSR Project for smiling 
- Local Children’s day sponsorship program 

  
 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 for smiling 
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 2017, subsidiaries has held the project at Baan La Kor School, Amphor Satuek, 
Burirum Province. 

 
 

 
Co-Sponsored Local Children’s Day Program 
In year 2017 subsidiaries have support activities in Children’s day at Donmon Subdistrict 

Administration Organization, Amphor Satuek, Burirum Province and Huay Pong School / Mabtaphut 
Community, Rayong Province. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Sustainable Business Environment 
 
 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. 
 
Management in Energy and Environment 
 Subsidiaries has set policy on conserve energy and environment together with targeting for 
use as guideline for implement energy and raw materials as effective in energy and raw material with 
most beneficial thus executives and all employees throughout organization adherence in common 
practice. 
 

Energy and Environmental Management Policy 
1. In accordance to related law, regulation which refer to conservation of energy and 

environment of organization. 
2. Create corporate culture and create a consciousness in all level of employees to be 

responsible for management on conservative of energy and environment. 
3. Support on promoting development of energy and environment which consider on impact 

on energy and environment in every stage of production starting from design on product, 
distribution, usage and manage of waste including sustainable use of resources. 

4. Promote on conservation of energy and environment as all activities of company aim to 
improve and develop usage of energy and natural resources efficiently and continuously 
to reduce impact on climate change and ecosystems. 

5. Promote energy and environment management system starting from use of resource to 
save, recycle, promote the healing and rehabilitation, replacement and continuous 
surveillance and prevention in order to maintain natural ecosystem and well-being of 
everyone. 

 
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 and 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 cost-
effective 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 2017 subsidiaries has monitoring on quality of air and chemical in atmosphere – not 
exceed standard according to Ministry of Industry as follow: 
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 UWC Air Pollution 
 Analyze amount of airborne contaminants from chimney 
 

Measure Index Unit Results Standard 

TSP Mg/M 47 240 
 

RWI Air Pollution 
 Control by scrubber every point of air pollution and measurement 
 

 Parameter  
Measure 

Unit 
Standard Measurement 

1. Air Emission 
Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg / m 
3
 200 4.890 

2) Phosphate  Scrubber mg / m 
3
 - 0.736 

3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 60 <1.03 
4) Carbon monoxide (CO) - ppm 690 175.6 

2. Working Area Air 
Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber mg / m
 3
 <2 0.835 

2) Benzene - mg / m
 3
 <0.5 0.035 

3) Lead (Pb) - mg / m 
3
 <0.05 - 

3. Sound Level               
Monitoring 

(8 hours of working) 
 

8 hrs. (Working hours) 
- 1

st
 Drawing 

- PCW1 
- PCW2 
- PCS1 
- PCS2 
- Wire Rod 
- Wire Mesh 
- Hard Draw Wire 
- Pickling 

- 

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

 
<90 
<90 
<90 
<90 
<90 
<90 
<90 
<90 
<90 

 
85.6 
83.6 
84.3 
80.6 
83.1 
69.9 
84.6 
79.0 
75.6 

4. Heat Stress 
Monitoring 

- 1
st
 Drawing 

- PCW1 
- PCW2 
- PCS1 
- PCS2 
- Wire Rod 
- Wire Mesh 
- Hard Draw Wire 
- Pickling 

- 

Degree 
Celsius 

Not more 
than 

 32 
0
C 

31.1 
31.4 
30.9 
30.6 
30.9 
30.2 
31.0 
31.2 
31.5 

 
 Atmospheric Chemistry 
 The concentration of chemical in atmosphere of work 
  

Measure Index Unit Results Standard 

Sodium Hydroxide mg/m
3
 <0.76 2 

Hydrogen Chloride Ppm 1.119 5 C 

Inhalable Dust mg/m
3
 0.170 15 

Zinc Oxide : Inhalable Dust mg/m
3
 0.656 15 

 Remark: C = maximum hazardous chemical concentration limit at any time during work process 

 

 Disposal of waste from ENS Power Plants 
 Checking on air quality from ventilation shaft in accordance to Notification of Ministry of 
Natural Resources and Environment as value is not higher than the standard as follow: 
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Sources Parameter Unit 
Measureable 

Quantity 
Standard 

SGI Chimney 
Fuel 

Natural Gas 

Ø of the chimney m 1.20 - 
   Chimney   
   Temperature 

0
C 395 - 

   Speed of wind 
   In chimney 

m/s 3.91 - 

   Air volume out  
   from chimney 

m 
3/min 265.52 - 

   Content of    
   Oxygen (O2) 

% 17.7 - 

   Content of 
   Dust (TSP) 

mg/m 
3
 3.9 60 

   Sulfur  
   Dioxide (SO2) 

ppm < 1.3 20 

   Nitrogen Oxides 
   In form of  
   Nitrogen Oxides  
   Gas (NO as  
   NO2) 

ppm 4.7 120 

 
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 2017 subsidiaries have monitoring on waste water treatment from production 

process which not exceed standard in accordance with Ministry of Industry. 

UWC Wastewater Production System 
 

Parameter Standard 
Measureable 

Quantity 

1.  PH 5.5 – 9.0 8.6 

2.  Total Suspended Solids (TSS) 50 mg / l 10 

3.  Total Dissolved Solid  (TDS) 3,000 mg / l 2,826 

4. Chemical Oxygen Demand  
(COD) 

120 mg / l <40 

5.  Zinc 5 mg / l 1.8 

 
RWI Wastewater Production System 
 

Parameter 
Wastewater 
Treatment 

Standard Measurement 
from Industrial 

Measure
able 

Quantity 

1.  pH  
 

Through chemical 
treatment system of 
chemical and waste 

water 
 

5.5 – 9.0 7.1 
2.  Total Suspended Solids <200 mg / l <2.5 
3.  Total Dissolved Solids <3,000 mg / l 1,640 
4.  Oil & Grease < 10 mg / l <5 

5.  Chemical Oxygen  
     Demand < 750 mg / l 17 

6.  Biology Oxygen  
     Demand <500 mg / l 2 
7.  Dissolved Oxygen - 7.28 
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Waste Management 
 The subsidiaries has divides its waste into 4 categories such as general waste, biodegradable 
waste, recyclable waste and hazardous waste as generated by production process or chemical thus  
Subsidiaries have general waste management, recycle waste and in accordance to industry and 
environmental management system standards ISO 14001: 2015 there are preparation on waste 
separation, sorting, storage which are carried out for transport and select licensed waste removal 
contractor which will not affect environment in subsidiaries and society as follows:  
  
 Waste Management of UWC 
 

Waste Removal Method Company Eliminated 

1. Garbage Sorted and Burned Minburi District Office 
2. Wire and Metal Scrap Brought back to  

re-melting 
- Theerawong Recycle Limited 

Partnership 
- Siam Yamato Steel  

Company Limited 
3. Sludge from wastewater 

treatment 
Stabilize and landfill - Professional Waste Public 

Company Limited 
4. Zine dust and granules Reuse - Umicore Marketing Services 

(Thailand) Company Limited 
- Sampran Foundly Limited 

Partnership 
- Nawapattarakrit  

Company Limited 
- Nattawuth Commercial  

Limited Partnership 
5. Old Hydraulic Oil Reuse - Sandsor Public Company 

Limited 
6. Acid Sulphate Reconditioned - Unching Industry Public 

Company Limited 
 
 Waste Management of RWI 
 

Waste Removal Method Company Eliminated Remark 

1. Garbage from office - Sorted and 
Burned 

Mabtaphut District 
 

2. Wire and Metal Scrap - Brought back to  
     re-melting 
- Separating for 

selling 

S-Chokechai 
Company Limited 

 

3. Sludge from wastewater 
treatment 

- Stabilize and 
landfill 

Better World Green 
Public Company 

Limited 
Reference by 
Department of 

Industrial Works 

4. Garbage from industries 
(phosphates, soap 
powder, light bulbs, 
scraps of oil, wastewater 
sludge 

5. HCL Depletion - Bring back into 
new benefit 

S.K. Inter Chemical 
Limited Partnership 

6. Pebble - Bring back into 
new benefit 

SC And Son 
Engineering 

Company Limited 
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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 2017 was 2,550.55 Million Baht or 
increased 569.57 Million Baht when comparing to the same period of year 2016  which was 1,980.98 
Million Baht as 397.63 Million Baht increased or increasing of 28.75 percent. 
 Total sales of company and its subsidiaries in 2017 was 1,560.58 Million Baht or increased 
397.63 Million Baht or 34.19 percent when comparing to same period of year 2016 which was 
1,162.95 Million Baht due to as follows: 

 Subsidiary (Rayong Wire Industries Public Company Limited “RWI”) has total 
salesfrom selling its products in 2017 was 925.52 Million Baht or increased 326.82 Million Baht (54.59 
percent) when comparing to the same period of year 2016 which was 598.70 Million Baht due to 
increase in sales volume as mainly from Prestressed Concrete Single Wire in the ratio of 58.78 
percent and Wire Prestressed Concrete Strand in the ratio of 37.66 percent and other products of 3.26 
percent of total sale. 
 

 Subsidiary (Enesol Company Limited “ENS”) has total income from selling electricity 
and heat energy in year 2017 was 237.89 Million Baht or increased 3.84 Million Baht or 1.64 percent 
when comparing to same period of year 2016. 

 

 Subsidiary (Ua Withya Public Company Limited “UWC”) has total revenue by 
following products 

- Revenue from Industrial Products such as chain, motor and gear in totaling11.31 
Million Baht as 7.65 Million Baht (40.35%) decreased when comparing the same 
period of year 2016 which was 18.96 Million Baht by these products will only 
imported as per customers’ order. 

- Revenue from investment in subsidiaries as concerning from selling agricultural 
products amounting of 30.72 Million Baht as 13.82 Million Baht (31.03%) 
decreased when comparing to same period of year 2016 which was 44.54 Million 
Baht. 

- Revenue from investment in subsidiaries as concerning from selling electricity to 
PEA amounting of 355.39 Million Baht as 84.38 Million Baht (31.14%) increased 
when comparing to same period of year 2016 which was 271.01 Million Baht due 
to increase in sales volume. 

 

 The company and its subsidiaries has total revenue from services as amounting of 
932.13 Million Baht or 150.03 Million Baht (19.18%) increased when comparing to same period of 
year 2016 which was 782.10 Million Baht due to more delivery to customers. 
 

 Loss from investment as amounting of 30.74 Million Baht as consists of profit from 
selling short term investment of 5.29 Million Baht thus cut loss from selling warrant (holds for trading) 
amounting of  2.41 Million Baht and unknown actual loss of 33.63 Million Baht (changes in fair value 
of trading securities). 

 

 Other revenue in year 2017 of 88.58 Million Baht as 20.60 Million Baht (30.30%) 
increased when comparing to the same period of previous year of 67.98 Million Baht as following 
details: 

 

Description 
2017 2016 2015 

MB % MB % MB % 

Profit from temporary investment - - 4.18 6.15 4.82 6.54 
Revenue from selling scrap 49.83 56.25 24.56 36.13 20.66 28.03 
Interest income 35.55 40.13 32.31 47.56 38.49 52.23 
Revenue from Dividend receive 0.98 1.11 0.24 0.35 0.64 0.87 
Other revenue 2.22 2.51 6.69 9.81 9.09 12.33 

TOTAL 88.58 100.00 67.98 100.00 73.70 100.00 
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 Revenue on subsidiaries selling scrap from raw materials in year 2017 of 49.83 
Million Baht as 25.27 Million Baht due to more sales volume from scrap of wire and production 
volume. 
 

 The company and its subsidiaries has more receive interest in year 2017 of 35.55 
Million Baht (interest receive from bank, deposit for guarantee equity trading, finance lease receivable 
of subsidiary (ENS)). 

 
(2)  Gross Profit 

 In year 2017 the company and its subsidiaries has gross profit from selling products and 
services as amounting of 168.16 Million Baht or 6.75 percent when comparing to same period of 
previous year which was 7.56 percent due to selling product of RWI, services on delivery of UWC 
(more differentiate of profit) and UWC KOMEN BIOMASS Company Limited (UKB) as more revenue 
from selling electricity thus also loss from Power Plant in Buriram as electricity started to selling the 
second half of year 2017. Moreover, annual loss continuously which lead to decline in gross profit. 
 

 Gross profit from RWI equal to 15.06 percent (increased when comparing the same 
period of previous year) which was 10.51 percent due to sales price and sales volume of Prestressed 
Concrete Wire. Apart from this, the company has improvement on control cost of raw materials, cost 
of production and other. 
 

 Subsidiaries (UWC and WJC) has gross profit from services of 8.52 percent as 
increased when comparing to same period of previous year which was 7.25 percent due to project 
delivery to customers. 

 
(3)  Expenses 
Total expenses of company and its subsidiaries for expense equal to 2,899.22 Million Baht as 

712.07 Million Baht compared to year 2015 which was 2,187.15 Million Baht as 32.56 increased by 
following reasons. 

 Cost of goods sold of 1,471.82 Million Baht as 399.10 Million Baht (37.20%) 
increased when comparing to same period of previous year which was 1,072.72 Million Baht by 
fluctuation from sales volume and expenses in term cost from Power Plant in Buriram Province as 
starting selling electricity. 
 

 Cost for services of subsidiaries of 852.73 Million Baht as 127.35 Million Baht 
increased (17.56%) when comparing to same period of previous year which was 725.38 Million Bhat 
by fluctuation from project deliver to customers. 

 

 Cost from selling of 39.82 Million Baht as 2.71 Million Baht increased when 
comparing to same period of previous year which was 37.11 due to more cost on sales volume and 
expenses for marketing promotion in oversea. 

 Operating expenses of 240.33 Million Baht as 37.34 Million Baht decreased when 
comparing to same period of previous year which was 277.67 Million Baht. 
 

 Other expenses of 237.71 Million Baht due to subsidiary (Pipe Line Engineering 
Company Limited “PLE”) has devaluation of machinery of 22.40 Million Baht, subsidiary (UWC) has 
loss from investment with affiliate company (DIMET Siam Public Company Limited “DIMET”) of 
110.75 Million Baht, subsidiary Evergreen Biomass Company Limited “EBM”) has devaluation from 
investment with affiliate company Sun Flower Green Company Limited (“SFG”) of 54.95 Million Baht 
which including devaluation of goodwill in Paradise Green Energy Company Limited “PGE” as 
amounting of 52.32 Million Baht . 

 

 Cost of financial of 56.81 Million Baht as 8.44 Million Baht (12.93%) decreased when 
comparing to same period of previous which was 65.25 Million Baht due to repayment from financial 
institute. 

 
 (4)  Net Profit (Loss) 

 Year 2017 the company has total net loss of 156.66 Million Baht as 33.46 Million Baht  
increased when comparing to same period of previous which was 123.20 Million Baht due to more 
expense as amounting of 228.69 Million which came from devaluation of investment in affiliate 
company (DIMET and Joint Venture Business (SFG) including devaluation on goodwill of (PGE). 
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2.  Financial Analysis 
 As of December 31, 2017 company and its subsidiaries has total assets of 6,052.98 Million 
Baht as 125.35 Million Baht increased when comparing to same period of previous year which was 
5,927.63 Million Baht which came from the following reasons. 
 - Cash and equivalent to cash of 184.55 Million Baht as 476.65 Million Baht decreased from 
end of 2016 which was 661.20 Million Baht due to subsidiary (UWC) has payback short term loan to 
financial institution, subsidiary (ENS) payback long term loan and subsidiary (RWI) has paid for raw 
material from oversea and short term investment. 
 

 - Short term loan of 630.08 Million Baht as 299.49 Million Baht increased from end of 2016 
which was 330.59 Million Baht due to subsidiary (RWI) has more investment in fund of bank. 
 

 -  Trade account receivable and other debtor of 941.09 Million Baht as 282.30 Million Baht 
increased from end of year 2016 which was 659.19 due to more revenue by increased in trade 
receivable of 296.40 Million Baht, allowance for doubtful account – decline in trade receivable of 
24.09 Million Baht and other receivable decline as amount of 10.89 Million Baht, decline in revenue 
from accrued income of 24.23 Million Baht. 
 

 - Short term loan as amount 8.86 as 3.64 declined from end of year 2016 which was 12.50 
Million Baht. 
 

 - Net inventory of 793.83 Million Baht as 168.06 Million Baht ( 26.86%) increased from end of 
year 2016 which was 625.77 Million Baht due to more raw materials of 46.73 Million Baht, Factory 
Material of 13.30 Million Baht, in process work of 123.99 Million Baht by subsidiary (UWC) has more 
raw material of 42.99 Million Baht, Factory Materials of 13.02 Million Baht and in process work of 
120.09 Million Baht, subsidiary (RWI) has more raw material of 3.75 Million Baht, in process work of 
3.99 Million Baht but decline in finished good of 15.23 Million Baht. 
 

 - Current Asset as amount of 47.02 Million Baht as 18.66 Million Baht increased from end of 
year 2016 which was 28.36 Million Baht due to increasing in value added tax. 
 

 - Bank deposit with obligation increase of 39.70 Million Baht due to subsidiary (UWC) has 
obligation in bank guarantee in order to issue guarantee letter to client under project contract. 
 

 - Investment in joint venture company of 122.08 Million Baht as 105.13 Million Baht 
decreased from end of year 2016 which was 227.21 Million Baht due to subsidiary (UWC) has loss 
from devaluation of investment in DIMET of 110.75 Million Baht and sharing loss of 6.26 Million Baht 
thus increasing in investment 3 more affiliate companies of 11.88 Million Baht. 
 
 - Investment in joint venture company decline of 59.47 Million Baht from end of year 2016 
which was 59.47 Million Baht by decline from subsidiary EBM which has loss from devaluation of 
investment in SFG of 57.95 Million Baht and reverse on creditor from purchase subsidiary of 4.52 
Million Baht due off-set transaction. 
 

 - Net land and building as amount 1,885.94 Million Baht as 88.39 Million Baht (4.92%) 
increased from end of year 2016 which was 1,797.55 Million Baht by increased both fixed assets of 
190.94 Million Baht and re-evaluation of land of 54.12 Million Baht but decline in depreciation price of 
company and its subsidiaries of 134.09 Million Baht. Moreover, decline from subsidiary (PLE) from 
impairment of machine of 22.40 Million Baht. 
 

 - Goodwill off 46.29 Million Baht as 52.32 Million Baht decreased or 53.05 percent from end of 
year 2016 which was 98.60 Million Baht due to devaluation of goodwill of company 
 

 - Intangible assets of 377.69 Million Baht as 49.16 Million Baht (11.51%) from end of year 
2016 which was 426.85 by purchase during the year of 0.13 Million Baht and decline from 
amortization of 49.29 Million Baht. 
 

 - Non-current assets of 81.90 Million Baht as 10.76 Million Baht increased or 15.13 percent 
from end of year 2016 which was 71.14 Million Baht by increased from subsidiary (ENS) has advance 
payment for equipment of 23.19 Million Baht and more from subsidiary (UWC) concerning company 
withholding tax refund for year 2016 and 2017 but decline in receiving withholding tax refund of year 
2015. 
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3.  Asset Quality 
 Net Account Receivable 

 The company and its subsidiaries has net account receivable of 684.71 Million Baht by whole 
from subsidiaries due to debtor of company amounting of 84.17 Million Baht by recorded as fully 
recorded as allowance for doubtful account which can be classify into life of debtor as follows: 
 

Remaining Duration 

2017 2016 2015 

Million 
Baht 

% 
Million 
Baht 

% 
Million 
Baht 

% 

Debtor – Not Yet Due 546.91 67.99 259.27 50.79 258.84 46.39 

Debtor – Overdue 
0 – 6 months 

137.74 17.13 
 

126.08 
 

24.70 
 

112.29 
 

20.13 

6-12 months 1.95 0.24 1.35 0.26 62.68 11.23 

More than 12 months 117.78 14.64 123.79 24.25 124.15 22.25 
Total 804.38 100.00 510.49 100.00 557.96 100.00 

Less – doubtful accounts (119.67) 14.88 (143.78) 28.17 (141.48) (25.36) 
Net Doubtful Accounts 684.71 85.12 366.71 71.83 416.48 74.64 

 
As December 31, 2017 Company and its subsidiaries has trade account receivable before 

deducted the doubtful account of totaling of 804.38  Million Baht and doubtful account of 119.67 
Million Baht therefore total amount of account receivable equals to 684.71 Million Baht by not yet due 
debtor amounting of 546.91 Million Baht or equivalent to 67.99 percent, overdue debtor nor over 6 
months amounting of 137.74 Million Baht or equivalent to 17.13 percent thus debtors of RWI as 
amounting of 73.10 Million Baht, UWC as amounting of 63.41 Million Baht. Overdue debtor 6-12 
months as amounting of 1.95 Million Baht or equivalent to 0.24 percent as debtor overdue more than 
12 months as amounting of 117.78 Million Baht or equivalent to 14.64 percent as company debtor 
amounting of 84.18 Million Baht (company has been prosecuted) and debtor of RWI as amounting of 
2.46 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) of 27.87 Million Baht for allowance for doubtful account 
of 119.67 Million Baht (company account receivable of 84.18 Million Baht) debtor of subsidiary (RWI) 
of 2.46 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) of 32.60 Million Baht (debtors of related companies – 
EMC as amounting of 14.12 Million Baht as at January 19, 2017 subsidiary has total repayment) 
management has considered that mentioned amount is adequate and appropriate. 

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 2017, average 
duration of collecting money equals to 94 days which decreased when compared to year 2016 as 
average of 99 days as RWI 80 days and UWC 97 days respectively. 

 
 Net Inventories 

Total of net inventories equals to 793.83 Million Baht as 168.06 Million Baht decreased or 
equivalent to 26.86 percent when compared to year 2016 by the following details: 
 

Type of inventories 

2017 2016 2015 

Million 
Baht 

% Million 
Baht 

% Million 
Baht 

% 

Finished Goods 60.14 7.57 76.09 12.16 111.74 17.72 
Work in process 289.03 36.41 165.04 26.37 203.48 32.26 

Raw  Material 385.83 48.61 339.10 54.19 274.46 43.52 

Factories supplies 58.83 7.41 45.54 7.28 40.98 6.50 
Total 793.83 100.00 625.77 100.00 630.66 100.00 

 
As at December 31, 2017 Company and its subsidiaries had net inventories equals to 793.83 

Million Baht by proportion of finished goods as calculate to 7.57 percent, work in progress equals to 
36.41 percent for proportion of raw materials equals to 36.41 percent and proportion of equipment 
equals to 48.61 percent. 
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If we consider on turnover of inventory will see that company and its subsidiaries has the 
rational from 19.15 ( Year 2016) and 34.13 ( Year 2017) times when compared to duration of average 
sale period equivalent to about 11 days as decreased when compared to year 2016 as average of 
19days. 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 2017 the company and its subsidiaries had cash and deposit money in the bank in 

totaling of 184.55 Million Baht as decreased 661.20 Million Baht (year 2016) which decreased of 
476.65 Million Baht which consists of the following activities. 

 
Transaction Million Baht 

Cash Flows from (used in) operating activities (114.43) 
Cash Flows from (used in) investing activities (591.95) 
Cash Flows from (used in) financing activities 211.80 
Cash or equivalent to cash (decline) (494.58) 

Bank overdraft 17.93 

Cash at the end of year gain (loss) (476.65) 

 
In the year 2017, the company and its subsidiaries had negative cash flow of 114.43 Million 

Baht due to business operation for year ended December 31, 2017 after adjustment of transaction 
which is not cash in revenue of 122.23 Million Baht, increased in account receivable and other 
receivable of 256.48 Million Baht, inventory as amount of 169.99 Million Baht, other non-current 
assets of 10.76 Million Baht, current assets of 8.37 Million Baht more earning perceived of 25.05 
Million Baht, Trade payables and other payable of 234.72 Million Baht increased in payable and other 
creditors of 2.69  Million Baht, pay interest to employees due to retired as amount of 6.59 Million Baht, 
cash paid for interest of 55.98 Million Baht, payment for tax of 48.49 Million Baht, cash received from 
interest of 21.45 Million Baht. 

 

 In part of cash for financing activities has negative number of 591.95 Million Baht as came 
from company received money from investment in securities and warrant of 19.29 Million Baht, 
subsidiaries (RWI, ENS) received money from selling available for sales securities of 174.70 Million 
Baht, receive money from selling investment in holding mutual fund of 293.43 Million Baht, selling 
equipment of 0.56 Million Baht but as cash for trading securities and warrant of 75.88 Million Baht, 
cash for available for sale of 511.76 Million Baht , fund holding for sale of 146.61 Million Baht, cash 
paid to invest in maturity securities of 82.86 Million Baht, cash paid for investment in subsidiaries of 
10.26 Million Baht, subsidiary (UWC) paid for investment in affiliate company of 11.88 Million Baht, 
cash paid for short term loan to related company of 9.35 Million baht and paid for fixed asset of 
192.47 Million Baht. 
 

 Incoming cash flow was in positive number of 211.80 Million Baht which from loan from 
Financial Institution of 344.82 Million Baht, selling warrant of subsidiaries of 211.71 Million Baht, 
subsidiary (RWI) and (UWC) has receive money from warrant of 9.34 Million Baht, company receive 
cash selling investment money of subsidiary of 19.99 Million Baht, company and its subsidiaries 
payback short term loan to financial institution of subsidiaries of 339.39 Million Baht, subsidiary 
(ENS), payback long term loans financial institution of 24.96 Million Baht and pay rental charge of 
9.73 Million Baht due to above reasons; cash and equivalent decline as net of 494.58 Million Baht so 
as at December 31, 2017 total cash equal to 166.62 Million Baht. 
 
5.  Source of Funds 

 Liabilities 
Total liabilities of company and subsidiaries in year 2017 equals to 2,136.78 Million Baht 

which 214.62 Million Baht increase when company year ended to year 2016 as amounting of 1,922.16 
Million Baht due to increase from debenture, account payable and other creditors but decline in short 
and long term loans from financial institution. 
 Current assets in year 2017 equals to 1,786.30 Million Baht which 1,064.52 Million Baht 
increased when compared to year 2016 as amounting of 721.78 Million Baht as main reason came 
from classification of debenture of subsidiary (UWC) from non-current asset to current-asset of 800 
Million Baht (expiration date of January 2018), bank overdraft and short term loan from financial 
institution increase of 22.48 Million Baht, more trade payable and other payable of 220.50 Million Baht 
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(external trade payable increase of 214.61 Million Baht due to purchase raw materials and other 
equipment in accordance to sales volume, unearned income of 37.24 Million Baht, decline in accrued 
expenses of 14.34), more income tax payable of 16.89 Million Baht but decline in liability from rental 
which was due in one year of 1.43 Million Baht. 
 

 Other non-current liabilities in year 2017 as amounting of 350.48 Million Baht as decrease of 
849.90 Million Baht from year 2016 as amount of 1,200.38 Million Baht due to UWC has issuance of 
debenture of 800 Million Baht due to payable by January 2017 dated January 26, 2017, subsidiary 
(UWC) has paid all debts, decline in rental charge of 4.24 Million Baht due to subsidiaries has paid 
under deferred tax liabilities decline of 53.63 Million Baht, more deferred income tax of 25.05 Million 
Baht, increase employee benefit obligation of 7.88 Million Baht and decline in long term loan from 
subsidiary (ENS) of 24.96 Million Baht. 
 

 Proportion of shareholders 
 As at December 31, 2017 Company had proportion of shareholders equals to 2,473.09 Million 
Baht as 29.14 Million Baht increased when compared to December 31, 2016 of 2,443.95 Million Baht 
due to surplus from land appraisal of subsidiary and increase in change in proportion of subsidiaries 
and decline in loss form operation. 
 

 Sufficient Capital 
 As at December 31, 201 the company and its subsidiaries has source of financing from short 
and long term loans financial institution which expecting have enough sufficient funds. 
 

 Appropriateness of capital structure or source of funds 
 As at December 31, 2017, the company and its subsidiaries has debt to equity ratio equal to 
0.86 times as increased when compared to year 2016 as of 0.79 times due to increase of total 
liabilities of 11.17 percent as mainly from trade account payables and other and increase in proportion 
of shareholding of 1.19 percent due to surplus from land appraisal of subsidiary. 
 

 Adequacy of liquidity  
As at December 31, 2017 – The company and its subsidiaries has ratio for liquidity of 1.48 times as 
decrease when company to year 2016 of 3.26 times thus expecting company and its subsidiaries has 
current asset for pay off current liabilities of 1.40 times. 
 

 Ability to repay debts and fulfill importance information on loan 
 As at December 31, 2017 – The Company and its subsidiaries has abilities to repay debts of 
(0.18) times as decreased from year 2016 of 1.36 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. The subsidiary (UWC)  
 - As nature of business is produce High Voltage Steel Tower, Telecommunication Tower, sub-
station Tower as main feature of revenue came from submit bids and receive projects for these bids 
so its lead revenue from these vary in accordance to auction (projects). In the future, if company could 
not get the project from submit bids so it will affect company as well. However, risk from fluctuation of 
revenue may across therefore company is intent to commitment to development on personnel on 
usage of technology in order to deliver to customer as according to international standard, on time 
deliver, meet customer need . 
 

 - Energy Business which process by subsidiaries of UWC (Power Plant which sell electricity 
to PEA as main factor affecting operation is ability to continuously distribution of electricity and fuel 
continuously which includes cost controlling on price of raw materials. By this, UWC has establish 
new subsidiary in Cambodia in order to supplementary supply of wood materials in order to send as 
fuel to Power Plants in group and also have plan to management chopped wood itself together with 
finding areas in order to manage crops to support on cost of production of Power Plants. By this, each 
project for Power Plants has find reserve materials in advance of 15-30 days. 
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 2. The 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. The subsidiary (ENS) which manufacturer in managing electricity plants and solar energy 
to The Siam Ceramic Group Industries Company Limited and Thai-German Ceramic Industries Public 
Company Limited as main feature affect business operation is when there is stop on machinery which 
lead production process of electricity and heat energy as a result company has no revenue from 
operation and may need to pay fines due to inability to perform its contract and also in case of price of 
industrial gas and natural gas (adjust all times) these may lead business operation as well. 
 

 4. The subsidiary (PLE) as nature of business is construction, tunnel excavation – main 
factors which may impact business operation is practice in accordance to contract for specified 
period. There are many factors to concern with operation such as turnover of space for operation, 
cost of re-location of machinery and etc. 
 

 5. The subsidiary (WJC) as nature of business are construction of steel structure, design and 
metal forming service as obtain works within country and oversea of Petrochemical Industrial, Energy 
Industry, High Voltage Poles, Telecommunication Tower and other as use steel for construction 
therefore changes of raw materials price will affect cost of WJC thus in order to prevent risk from 
determine in selling price and set bid price for various projects, keep surplus of profit in a level which 
can complete with other entrepreneurs and continuously develop and improve in term of production in 
order to control cost of production to the optimum level. 
 

 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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Corporate Governance Report from Audit Committee 
 
 
 
To Shareholders 
  

Audit Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has consists of 3 
people is fully qualified and experienced. Year 2017, there are 5 times of Audit Committee meetings 
as name of audit committees attends the meetings as follows. 
                          Attended 
Dr. Visit    Ongpipattanakul Chairman of Audit Committee  5/5 
Mr. Yanyong   Wattanawongpitak Audit Committee   5/5 
Associate Professor Dr.Pusit Lertwattanaruk  Audit Committee   5/5 

 
Audit Committee has practices under duties and responsibilities as assigned by Board of 

Directors in order to ensure that company has adequate corporate governance which in accordance 
to good corporate governance of Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of 
Thailand thus Audit Committee has held the meeting for consideration and commendation on critical 
issues with management team, auditors, internal auditors as can be summarize as follows: 
 

To review Financial Report 
- Audit Committee has reviewed information of financial statement each quarter and 2017 

annual report as passed reviewed from auditors. By this, executives and auditors has 
consulted this reviewed on rectitude, completely before comment on report of financial 
statement, adjustable of accounts as affected financial statement which includes enough 
information to be disclosed and remarks from auditors. Audit Committee had conformed to 
auditors mentioned report of financial statement had made with correction follows standard of 
financial reporting. Moreover, disclosures of important information in Noted to Financial 
Statement are sufficient, completely and trusted with selected reasonable of accounting 
policies. 

 
The adequacy of internal control system and Internal Audit 
Risk Management and Corporate Governance 
- Audit Committee has reviewed company to have effective internal control system by 

considering from conclusion on results of internal audit and monitoring quarterly as cover any 
important system of company together with suggestion for beneficial. Apart from this, 
considering on internal control system of company follows COSO of year 2013 as adjusted of 
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand. By this, there is 
not any error which make less effective in internal control system therefore Audit Committee 
seems that company has adequate of internal control system. 

 

- 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. 

 

- Audit Committee has reviews and assess performance appraisal by self-assessment in 
accordance to charter of Audit Committee which strengthen good corporate governance.  
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- Audit Committee had report on performance of work (Audit Committee) to Board of Directors 
quarterly by year 2017 has acknowledge the Board of Directors in amount of 4 times. 

Review on compliance 
- Audit Committee has Reviews Company on practice in accordance to regulations and 

requirement from Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand 
and other related law for business operation includes any commitment with external. As the 
results, there are no issues with regard to illegal practices and requirements.  

 
Connected 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 has agreed with Boards on related transaction as company has practices in 
accordance with reasonable, equitable and highest return to company includes important 
information has been disclosed and shown in financial statement also in noted to financial 
statement completely and adequately. 
 

- 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. 

 
External Auditors 
- Audit Committee has considered on independent evaluation and performance of auditors year 

2017 as continuously for 5
th
 year overall as performances are very satisfied and 

independently. 
  

- Year 2018, company has considers and selects new auditor which be list of auditors 
approved by the office of Securities and Exchange Commission since previous auditor has 
continuously 5

th
 year for company’s auditor therefore for independently Audit Committee has 

proposed to Board get approval from Shareholders meeting on appointment of company’s 
auditor; Dr.Suwatchai Meakhaamnouychai C.P.A. Registration No. 6638, and/or Mr. Chavala 
Tienpasertkij C.P.A. Registration No. 4301, and/or Dr.Kiatniyom Kuntisook C.P.A. 
Registration No. 4800, and/or Mr. Wonlop Vilaivaravit, License No. 6797 from DELOITTE 
TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT COMPANY LIMITED (“DELOITTE”) as company’s 
auditor for year 2018 as remuneration fees of Baht 1,800,000 which 28.57% decreased. 

 
Overall comments and concerns 
From duties of Audit Committee in year 2017 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 

 

 

Financial Statement of Capital Engineering Network Public Company Limited was made 
under policies of Board of Directors which in accordance with basic accounting principles and 
recorded adequately together with using judgment for estimating Financial Statement to reflect the 
reality in company operation. 

 

The Board of Directors has realized an importance of quality of Financial Statement by review 
on Financial Statement and disclosed importance information in Notes to Financial Statement 
together with explanation and analysis to beneficial of shareholders and investors. 

 

In this regard, the Audit Committee which consists of Independent Director of responsible for 

the quality of financial statements.  The Audit Committee has examined financial data, internal control 

and audit systems to ensure suitability and efficiency to ensure recording of accounts to be accurate, 

complete and adequate includes to prevent corruption or unusual by comments of this investigation 

appeared in report of Audit Committee which disclosed in this year annual report. 
 

 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, 2017 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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Independent Auditor’s Report  
 
 
 
To the Shareholders and the Board of Directors of Capital Engineering Network Public Company Limited 
 
 
 

My opinion 
 

In my opinion, the consolidated financial statements of Capital Engineering Network Public Company Limited 
(the Company) and its subsidiaries (the Group) and the separate financial statements of the Company present 
fairly, in all material respects, the consolidated and separate financial position of the Group and of the Company as 
at 31 December 2017, and its consolidated and separate financial performance and its consolidated and separate 
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).  
 
 

What I have audited 
 

The consolidated financial statements and the separate financial statements comprise: 
 

 the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2017; 
 the consolidated and separate statements of comprehensive income for the year then ended; 
 the consolidated and separate statements of changes in equity for the year then ended; 
 the consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended; and 
 the notes to the consolidated and separate financial statements, which include a summary of significant 

accounting policies.  
 
 

Basis for opinion  
 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate 
financial statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance with the 
Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for 
Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the consolidated 
and separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
my opinion.  
 
 

Key audit matters 
 

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the 
consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in the context 
of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, 
and I do not provide a separate opinion on these matters.  
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Key audit matter How my audit addressed the key audit matter 

 

Valuation of goodwill 
 

 

 

Refer to Notes 4 and 16 to the consolidated and 
separate financial statements on critical accounting 
estimates and judgements and goodwill. 
 
The Group’s goodwill was attributable to the following 
Cash Generating Units (CGUs) Paradise Green 
Energy Co., Ltd. (PGE) of Baht 52.32 million; Satuk 
Biomass Co., Ltd. (SATUEK) of Baht 40.00 million; 
and UWC Amphan Biomass Co., Ltd. (UAB) of Baht 
6.29 million. The Group was required to test goodwill 
for impairment at least annually. 
 
I focused on this area because the goodwill balance is 
material to the financial statements. Goodwill recoverable 
amounts are based on management judgments of 
variables such as revenue, revenue growth, profit margin 
and discount rates. 
 
Management tested the impairment of goodwill by: 
 

1. Determining the recoverable amount of goodwill 
from the value-in-use for each CGU using a 
discounted cash flow (DCF) model. The cash 
flows of PEG are based on forecast cash flows 
(revenues, expenses and capital expenditure) 
for CGU for the next five years, with a terminal 
zero growth rate applied to the fifth year cash 
flows. The cash flows of SATUEK and UAB are 
based on forecast cash flows (revenues, 
expenses and capital expenditure) for each 
CGU for the remaining periods of power 
purchase agreements. These cash flows are 
then discounted to net present value using the 
weighted average cost of capital (WACC), and 

 
2. Comparing the result of value-in-use for each 

CGU to their respective book values and 
determining whether to record an impairment 
provision if the DCF values in use are less than 
the book values. 

 
Based on the annual goodwill impairment test, 
management concluded that impairment loss on of 
PGE’s goodwill of Baht 52.32 million was recorded in 
the consolidated financial statements. The key 
assumptions are disclosed in note 16 to the 
consolidated and separate financial statements. 

 

My key procedures included: 
 

 Obtaining, understanding and evaluating 
management’s cash flow forecasts and the 
process by which the forecasts were developed; 

 
 Agreeing the cash flow forecasts with the 

approved budgets set by management; 
 

 Challenging management’s key assumptions, 
such as for revenue, revenue growth, profit 
margin and discount rates and against the 
economic and industry outlook, taking into 
account the sensitivity of the changes in the 
goodwill balance in the respective assumptions; 
and 
 

 Testing the mathematical accuracy and considering 
the appropriateness of cash flows including in 
the forecasted cash flows model. 

 
Based on my procedures, I noted the key assumptions 
used by management were supportable and appropriate in 
light of the current environment and circumstances. 
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Key audit matter How my audit addressed the key audit matter 

 

Impairment of investment in associate and 
joint venture 

 

 

Refer to note 2 and note 13 to the consolidated and 
separate financial statements on significant accounting 
policies, investments subsidiaries, associates and 
interests in joint ventures. 
 
The Group holds interests in an associate and joint 
venture, which is accounted for using the equity 
method. When the objective evidence that indicates 
impairment is identified, management assessed 
impairment by comparing the recoverable amounts of 
the interest in the associate and joint venture with 
their carrying amounts. 
 
As at 31 December 2017, due to a downturn in the 
market, the Group found the carrying amount of an 
investment in Dimet (Siam) Public Co., Ltd. 
(DIMET), an associate with ownership interest of 
24.50%, exceeded its market value. Hence, the 
Group assessed impairment on this investment by 
comparing its recoverable amount with its carrying 
value.  The recoverable amount is the higher of its 
fair value less cost to sell and its value-in-use. The 
value-in-use is determined by the enterprise 
discounted free cash flow model.  Based on the 
assessment result, the impairment loss on DIMET 

of Baht 110.75 million, which is a major portion of   
total impairment loss on investment in associates 
and joint ventures of Baht 165.70 million, was 
recorded in the consolidated financial statements.  

 
I focused on this area because the impairment loss 
of the investment in associates is material to the 

consolidated financial statements  

 
 
 

 

My key procedures included: 
 

• Evaluating management’s process for preparing 
its impairment assessment and evaluating 
management’s experience in prior years and the 
critical judgement made in the assessment; 
 

• Assessing the recoverable amount based on its 
fair value less cost to sell by reference to the fair 
value amount to the bid price listed in MAI’s 
market; 
 

• Assessing the recoverable amount based on its 
value-in-use as determined by the enterprise 
discounted free cash flow model, reviewing 
documentation supporting key judgements and 
assumptions, and considering external evidence 
and the historical accuracy of management’s 
assumptions and forecasts, particularly the 
growth rate, the margin and the discount rate, 
 

• Reconciling input data to supporting evidence, 
such as approved budgets; 
 

• Testing the mathematical accuracy and considering 
the appropriateness of cash flows included in the 
enterprise discounted free cash flow model; and 
 

• Checking the sensitivity analysis around the key 
assumptions, to ascertain the extent to which 
adverse changes, both individual or in 
aggregate, would result in the investment being 
impaired. 

 
Based on the procedures performed, the key assumptions 
and estimates made by management were reasonable 
regarding to supported evidence, appropriated with 
current circumstance and consistent with my understanding. 
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Other information  
 

The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 
annual report, but does not include the consolidated and separate financial statements and my auditor’s report 
thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report. 
 
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I will not 
express any form of assurance conclusion thereon.  
 
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my 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 consolidated and separate financial statements or my knowledge obtained in the 
audit, or otherwise appears to be materially misstated.  
 
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to the audit committee. 
 

Responsibilities of the directors for the consolidated and separate financial statements  
 

The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial 
statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as the directors determine 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, the directors are responsible for assessing the 
Group 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 the directors either intend to liquidate the Group 
and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
The audit committee assists the directors in discharging their responsibilities for overseeing the Group and the 
Company’s financial reporting process.  
 

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements 
 

My 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 my 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, I exercise professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit. I 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 my 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 and the Company’s internal control.  
 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by the directors.  
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• Conclude on the appropriateness of the directors’ 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 and the Company’s ability to continue as a going concern.  
If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the 
related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date 
of my 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 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. I am responsible 
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit 
opinion.  

 
I communicate with the audit committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.  
 
I also provide the audit committee with a statement that I 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 my independence, and where applicable, related safeguards. 
 
From the matters communicated with the audit committee, I 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. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure 
about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated 
in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public 
interest benefits of such communication.  
 
 
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 
 
 
 

 
 
 
 
Pisit  Thangtanagul 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4095 
Bangkok 
23 February 2018 
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Financial Position

As at 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes Baht Baht Baht Baht

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 8 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567

Short-term investments 9 630,080,130 330,588,280 163,775,749 173,687,780

Trade and other receivables 10 941,499,921 659,196,983 13,389,799 9,118,121

Current portion of receivables under 

finance lease agreements 35,147,008 32,453,392 - -

Short-term loans 11 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000

Inventories 12 793,826,080 625,766,062 - -

Other current assets 47,023,383 28,358,783 3,874,913 3,684,107

Total current assets 2,640,988,434 2,350,059,960 330,630,083 295,973,575

Non-current assets

Restricted cash at bank 32 219,233,024 179,525,000 - -

Receivables under finance lease

agreements 197,830,644 232,977,652 - -

Investment in subsidiaries 13.1 - - 975,248,195 1,061,677,651

Investment in associate 13.2 122,076,045 227,212,163 - -

Investment in joint venture 13.3 - 59,471,525 - -

Investment property 14 404,688,426 404,735,426 404,688,426 404,735,426

Property, plant and equipment 15 1,885,938,651 1,797,554,411 1,096,102 4,694,242

Goodwill 16 46,288,517 98,604,170 - -

Intangible assets 17 377,687,045 426,844,617 15,964 20,924

Deferred tax assets 18 76,337,792 79,503,802 72,384,897 59,387,145

Other non-current assets 81,906,172 71,142,050 1,419,737 841,857

Total non-current assets 3,411,986,316 3,577,570,816 1,454,853,321 1,531,357,245

Total assets 6,052,974,750 5,927,630,776 1,785,483,404 1,827,330,820

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

financial statements financial statements

Consolidated Separate
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Financial Position (Cont’d) 

As at 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes Baht Baht Baht Baht

Liabilities and equity

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term

borrowings from financial 

institutions 19 325,510,525 303,026,596 - 59,720,143

Trade and other payables 20 576,109,354 355,610,842 9,754,688 9,883,231

Debentures 19 800,000,000 - - -

Current portion of long-term 

borrowings from financial 

institutions 19 24,960,000 24,960,000 - -

Current portion of liabilities 

under finance lease agreement 19 8,114,431 9,549,734 - -

Income tax payable 16,886,434 - 10,239,840 -

Other current liabilities 34,721,902 28,627,415 396,593 402,550

Total current liabilities 1,786,302,646 721,774,587 20,391,121 70,005,924

Non-current liabilities

Debentures 19 - 800,000,000 - -

Long-term borrowing from 

financial institutions 19 24,520,000 49,480,000 - -

Liabilities under finance lease 

agreements 19 9,400,059 13,644,662 - -

Deferred tax liabilities 18 200,092,793 253,715,937 - -

Deferred income 59,985,841 34,937,866 - -

Employee benefit obligations 21 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233

Total non-current liabilities 350,483,285 1,200,383,245 5,356,785 4,463,233

Total liabilities 2,136,785,931 1,922,157,832 25,747,906 74,469,157

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

financial statements financial statements

Consolidated Separate

7

439 560
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Financial Position (Cont’d) 

As at 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes Baht Baht Baht Baht

Liabilities and equity (Cont'd)

Equity

Share capital

Authorised share capital

   Ordinary shares, 

      1,117,712,067 shares at 

      par value of Baht 1 each 22 1,117,712,067 1,117,712,067 1,117,712,067 1,117,712,067

Issued and paid-up share capital

   Ordinary shares, 

      745,141,378 shares at 

      par value of Baht 1 each 22 745,141,378 745,141,378 745,141,378 745,141,378

Share premium 22 891,304,563 891,304,563 891,304,563 891,304,563

Retained earnings

Appropriated - Legal reserve 24 29,769,475 29,423,562 29,769,475 29,423,562

Unappropriated 289,596,328 449,745,668 93,520,082 86,992,160

Other components of equity

Revaluation surplus on land 90,194,118 73,208,187 - -

Unrealised gain on revaluation of 

    available-for-sale securities 1,315,224 957,286 - -

Translation on financial statements (61,253) - - -

Changes in controlling

    interest in subsidiaries 425,834,102 254,171,526 - -

Equity attributable to 

owners of the parent 2,473,093,935 2,443,952,170 1,759,735,498 1,752,861,663

Non-controlling interests 1,443,094,884 1,561,520,774 - -

Total equity 3,916,188,819 4,005,472,944 1,759,735,498 1,752,861,663

Total liabilities and equity 6,052,974,750 5,927,630,776 1,785,483,404 1,827,330,820

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

financial statementsfinancial statements

Consolidated Separate

8

439 560
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Comprehensive Income

For the year ended 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes Baht Baht Baht Baht

Revenues

Revenue from sales 1,560,583,461 1,162,954,159 - -

Revenue from services 932,131,645 782,096,508 - -

Profit (loss) from investment 9 (30,743,621) (32,053,782) 155,009,580 (33,524,250)

Other income 25 88,578,178 67,986,503 8,714,840 25,919,181

Total revenues 2,550,549,663 1,980,983,388 163,724,420 (7,605,069)

Expenses 26

Cost of goods sold 1,471,822,385 1,072,718,977 - -

Cost of services 852,732,145 725,383,209 - -

Selling expenses 39,820,742 37,109,070 - -

Administrative expenses 240,326,534 277,671,610 37,286,690 37,437,054

Finance costs 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624

Other expenses 237,713,790 9,017,563 91,920,629 57,448,439

Total expenses 2,899,227,069 2,187,147,023 130,695,806 97,568,117

13.2 (6,261,215) (2,838,561) - -

Profit (loss) before income tax expense (354,938,621) (209,002,196) 33,028,614 (105,173,186)

Income tax revenue (expense) 27 44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437

Profit (loss) from continuing operations (310,476,738) (160,337,104) 6,918,254 (93,927,749)

Loss from discontinued operations - (2,514,197) - -

Profit (loss) for the year (310,476,738) (162,851,301) 6,918,254 (93,927,749)

Other comprehensive income

Item that will not be reclassified to profit or loss

Remeasurements of post-employment

benefit obligations 21 (8,316,383) (3,523,457) (55,524) (112,417)

Gains on revaluation of land 54,122,900 - - -

Income tax relating to items that 

will not be reclassified to profit or loss (9,161,303) 855,157 11,105 22,483

Item that will  be reclassified to profit or loss

Unrealised gain from revalue of

available-for-sale securities 1,921,062 1,570,305 - -

Less  Reclassify of realised gain to profit or loss (1,389,449) (2,444,800) - -

Currency differences on translation (156,138) - - -

Income tax relating to items that will be reclassified (173,244) (723,423) - -

Other comprehensive income

for the year, net of tax 36,847,445 (4,266,218) (44,419) (89,934)

Total comprehensive income 

for the year (273,629,293) (167,117,519) 6,873,835 (94,017,683)

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

Consolidated Separate

Shares of result of investment - equity method

financial statements financial statements
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Comprehensive Income (Cont’d) 

For the year ended 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Note Baht Baht Baht Baht

Profit (loss) attributable to:

   Owners of the parent (156,664,553) (123,199,070) 6,918,254 (93,927,749)

Non-controlling interests (153,812,185) (39,652,231) - -

(310,476,738) (162,851,301) 6,918,254 (93,927,749)

Total comprehensive income

attributable to:

   Owners of the parent (142,520,811) (125,211,664) 6,873,835 (94,017,683)

Non-controlling interests (131,108,482) (41,905,855) - -

(273,629,293) (167,117,519) 6,873,835 (94,017,683)

Earnings per share 28

Basic

From continuing operations (0.2102) (0.1640) 0.0093 (0.1261)

From discontinued operations - (0.0013) - -

Diluted

From continuing operations (0.2246) (0.1675) 0.0093 -

From discontinued operations - (0.0016) - -

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

Consolidated Separate

financial statements financial statements

439 560
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Changes in Equity

For the year ended 31 December 2017

Unrealised gain on Currency Changes in

Issued and revaluation of translation controlling Total Non-

fully paid-up Share Appropriated Gain on land  available-for-sale on financial interest in owners controlling Total

share capital  premium - legal reserve Unappropriated revaluation  securities statements subsidiaries  of the parent interests equity

Notes Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Opening balance at 1 January 2016 745,141,378 891,304,563 29,423,562 574,472,602 73,208,187 1,442,016 - 245,140,717 2,560,133,025 1,669,146,229 4,229,279,254

Changes in equity for the year

Proceeds from share issued and paid-up - subsidiary 13 - - - - - - - - - 450,000 450,000

Addition of investment in subsidiaries by purchasing

share from non-controlling interest 13 - - - - - - - - - (48,604,705) (48,604,705)

Dilution from change in holding 

proportions in subsidiaries - - - - - - - (64,670) (64,670) 64,670 -

Disposal of investments in subsidiary - RWI - - - - - - - 1,906,897 1,906,897 (2,013,459) (106,562)

Dividends paid by subsidiary - - - - - - - - - (15,995,692) (15,995,692)

Acquisition in subsidiary's shares by non-controlling 

interest through warrants exercise - - - - - - - (17,326) (17,326) 379,586 362,260

Gain on sales of subsidiary's warrants - - - - - - - 7,205,908 7,205,908 - 7,205,908

Total comprehensive income for the year - - - (124,726,934) - (484,730) - - (125,211,664) (41,905,855) (167,117,519)

Closing balance at 31 December 2016 745,141,378 891,304,563 29,423,562 449,745,668 73,208,187 957,286 - 254,171,526 2,443,952,170 1,561,520,774 4,005,472,944

Opening balance at 1 January 2017 745,141,378 891,304,563 29,423,562 449,745,668 73,208,187 957,286 -                     254,171,526 2,443,952,170 1,561,520,774 4,005,472,944

Changes in equity for the year

Gain on sales of subsidiary's warrants - - - - - - - 169,417,722 169,417,722 - 169,417,722

Disposal of investments in subsidiary 13.1 - - - - - - - 5,237,791 5,237,791 13,439,169 18,676,960

Acquisition in subsidiary's shares by non-controlling 

interest through warrants exercise 13.1 - - - - - - - (171,222) (171,222) 9,550,031 9,378,809

Addition of investment in subsidiaries by purchasing

share from non-controlling interest - - - - - - - - - 301,472 301,472

Changes in controlling interest in subsidiaries - - - - - - - (2,821,715) (2,821,715) (10,608,080) (13,429,795)

Appropriation to legal reserve 24 - - 345,913 (345,913) - - - - - - -

Total comprehensive income for the year - - - (159,803,427) 16,985,931 357,938 (61,253) - (142,520,811) (131,108,482) (273,629,293)

Closing balance at 31 December 2017 745,141,378 891,304,563 29,769,475 289,596,328 90,194,118 1,315,224 (61,253) 425,834,102 2,473,093,935 1,443,094,884 3,916,188,819

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

Consolidated financial statements

Attributable to owners of the parent

Retained earnings  Other components of equity

Other comprehensive income
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Changes in Equity (Cont’d)

For the year ended 31 December 2017

Issued and Shares to be issued

 paid-up  from exercise Appropriated Total

share capital Share premium of warrants - legal reserve Unappropriated equity

Notes Baht Baht Baht Baht Baht Baht

Opening balance at 1 January 2016 745,141,378 891,304,563 - 29,423,562 181,009,843 1,846,879,346

Changes in shareholders' equity for the year

Total comprehensive income for the year - - - - (94,017,683) (94,017,683)

Closing balance at 31 December 2016 745,141,378 891,304,563 - 29,423,562 86,992,160 1,752,861,663

Opening balance at 1 January 2017 745,141,378 891,304,563 - 29,423,562 86,992,160 1,752,861,663

Changes in shareholders' equity for the year

Total comprehensive income for the year - - - - 6,873,835 6,873,835

Current period legal reserve 24 - - - 345,913 (345,913) -

Closing balance at 31 December 2017 745,141,378 891,304,563 - 29,769,475 93,520,082 1,759,735,498

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

Retained earnings

Separate financial statements
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statement of Cash Flows

For the year ended 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes  Baht  Baht  Baht  Baht

Cash flows from operating activities

Profit (loss) before income tax (354,938,617) (211,516,393) 33,028,614 (105,173,186)

Adjustments for:

Depreciation and amortisation 26 183,429,725 172,639,700 2,411,443 1,406,152

Interest income 25 (35,552,904) (32,309,996) (4,661,375) (8,425,042)

Interest expenses 26 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624

Dividend income 25 (981,564) (240,000) (981,564) (10,568,008)

Doubtful accounts (reversal) (5,318,029) 8,506,366 (60,000) (60,000)

Doubtful accounts on loans 26 - 9,475,508 8,000,000 21,475,508

Loss of allowance for decline in value

of inventories (Reversal) 26 (1,896,876) 283,687 - -

Loss on impairment of investment in subsidiary 26 - 83,842,859 35,454,488

Loss on impairment of non-current assets 15 22,402,859 599,951 - 518,443

Write-off equipment 15 125,546 1,579 - 1,579

(Gain) Loss on disposal of equipment (443,301) - 77,770 -

Write-off warrants held as trading securities 9 2,406,925 - 2,406,925 -

Unrealised loss on change in fair value

of trading securities 33,691,788 53,445,390 33,691,788 53,445,390

Unrealised gain on change in fair value

of trading securities in mutual fund (60,200) (1,054) (60,200) (1,054)

Gain on sales of trading securities (2,039,616) (8,530,816) (2,039,616) (8,530,811)

(Gain) loss on sales of warrants held as trading securities (726,346) 1,733 (726,346) 1,733

Gain on sales of trading securities in mutual fund (934,497) - (505,483) -

Gain on sales of subsidiary's warrants held 

as trading securities 9 - - (170,376,837) (9,007,385)

Gain on sales of available-for-sale securities (2,023,447) (4,182,533) - -

Gain on sales of long-term investment - (3,594,452) - (3,594,452)

Gain on sales of investments in joint ventures - (13,739,616) - -

Gain on sales of investments in subsidiaries 9 - 878,142 (17,399,811) (2,383,621)

Unrealised gain on exchange rate (2,163,672) 3,316 - -

Employee benefit obligations

- Benefit expense 21 6,152,146 6,523,097 838,028 580,397

Share of result of investment - equity method 13.2 6,261,215 2,838,561 - -

Loss on impairment of investment in joint venture 13 54,946,525 -

Loss on impairment in goodwill 16 52,315,653 -

Loss on impairment of investment in associate 110,754,937 -

Changes in operating assets and liabilities

Trade and other receivables (256,483,039) (37,181,624) (601,189) (1,149,146)

Receivable under finance lease agreement (2,693,616) 28,088,484 - -

Inventories (169,985,477) 10,893,254 - -

Other current assets (8,368,853) (10,826,952) (277,815) (291,296)

Other non-current assets (10,764,122) 13,653,738 (577,880) -

Trade and other payables 234,723,179 (49,099,905) (128,543) (490,640)

Deferred income 25,047,975 21,189,579 - -

Employee benefit obligations - benefit payment 21 (6,588,718) (6,398,146) - -

Other current liabilities 6,094,486 2,458,586 (5,957) 42,535

Other non-current liabilities - (4,612,524) - -

Cash (used in) generated from operations (66,798,461) 14,493,253 (32,616,702) (34,065,792)

Interest received 35,382,065 37,392,359 1,050,886 9,054,553

Interest paid (55,975,868) (56,872,469) (1,820,410) (2,898,515)

Income tax refund received 21,456,240 24,609,834 - -

Income tax paid (48,489,693) (40,108,404) (28,857,167) (11,491,293)

Net cash used in operating activities (114,425,718) (20,485,427) (62,243,393) (39,401,047)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.439 560
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Capital Engineering Network Public Company Limited

Statements of Cash Flows (Cont’d)

For the year ended 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes  Baht  Baht  Baht  Baht

Cash flows from investing activities

Acquisition of trading securities (73,692,733) (56,841,138) (73,692,733) (56,841,138)

Acquisition of trading securities in mutual fund (146,605,429) - (146,605,429) -

Acquisition of warrants held as trading securities (2,190,969) - (2,190,969) -

Acquisition of held-to-maturity securities 9 (82,858,254) (62,710,904) - -

Acquisition of available-for-sale securities 9 (511,760,000) (207,922,000) - -

Acquisition of investments in subsidiary, net (10,262,372) (617,840,498) - (95,490,992)

Acquisition of investments in associate 13.2 (11,880,034) (228,860,983) - -

Acquisition of investments in joint venture - (53,225,000) - -

Cash paid for short-term loans to related party 29.6 (9,347,802) (119,775,988) (82,500,000) (15,900,000)

Acquisition of equipment (192,471,587) (281,260,710) (82,104) (1,893,204)

Acquisition of intangible assets 17 (132,100) (530,979) - (24,800)

Proceeds from refunded deposit for acquisition subsidiaries - 9,000,000 - -

Proceeds from sales of trading securities 16,366,906 62,367,618 16,366,906 62,367,618

Proceeds from disposal of warrants held for trading 2,917,315 9,216 2,917,315 9,216

Proceeds from sale of available-for-sale securities 174,700,000 389,579,108 -

Proceeds from sales of trading securities' in mutual fund 293,431,017 - 139,000,000 -

Proceeds from disposals of subsidiaries warrants held for trading - - 211,726,710 9,007,385

Proceeds from sales of long-term investment - 39,294,453 - 39,294,453

Receipt from sale of investment in joint venture - 66,000,000 - -

Proceeds from sales of investment in subsidiary 13.1 - 134,800,000 19,986,408 2,681,449

Receipt from short-term loans to related parties 29.6 - 183,935,988 5,000,000 57,120,000

Receipt from long-term loans to related party - 37,062,500 - 37,062,500

Proceeds from disposals of equipment 560,982 2,797,612 1,330,000 -

Dividends received 25 981,564 240,000 981,564 10,568,006

Increase in restricted cash (39,708,024) (976,691) - -

Net cash (used in) provided by investing activities (591,951,520) (704,858,396) 92,237,668 47,960,493

Cash flows from financing activities

Proceeds from short-term borrowings from financial institutions 344,830,067 59,720,144 - 59,720,144

Proceeds from long-term borrowings from financial institutions 19 (24,960,000) - - -

Proceeds from issuance of debentures - 800,000,000 - -

Proceeds from loan from related parties - - - 15,000,000

Proceeds from sale of subsidiary's warrants 211,726,710 9,007,385 - -

Proceeds from exercise of subsidiaries' warrants - 357,930 - -

Proceeds from issuing ordinary share of subsidiary 

paid by non-controling interest - 450,000 - -

Proceeds from exercising warrants by non-controlling 

interest of subsidiary from issued shares 23 9,336,003 - - -

Proceeds from sale of investment in subsidiary with no loss control 13.1 19,986,408 2,681,449 - -

Acquisition of investment in subsidiary from 

non-controling interest - (2,336,287) - -

Repayment to loan to related parties - - - (75,000,000)

Repayment to short-term borrowings from 

financial institutions (339,388,220) (104,000,000) (59,388,220) -

Repayment to long-term borrowings from 

financial institutions - (24,960,000) - -

Repayment to liabilities under finance lease agreements (9,731,684) (149,479) - -

Dividends paid - (15,995,692) - -

Net cash provided by (used in) financing activities 211,799,284 724,775,449 (59,388,220) (279,856)

financial statements financial statements

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

Consolidated Separate

439 560



รายงานประจำาปี 2560 438

Capital Engineering Network Public Company Limited

Statements of Cash Flows (Cont’d)

For the year ended 31 December 2017

2017 2016 2017 2016

Notes  Baht  Baht  Baht  Baht

Net increase in cash and cash equivalents (494,577,954) (568,374) (29,393,945) 8,279,590

Cash and cash equivalents at beginning of the year 661,196,460 661,764,834 54,943,567 46,663,977

Effects of exchange rate (1,389) -

Cash and cash equivalents at end of the year 166,617,117 661,196,460 25,549,622 54,943,567

For the purposes of the statement of cash flows, 

cash and cash equivalents comprise the following:

Cash and cash equivalents 8 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567

Bank overdrafts 19 (17,935,905) - - -

166,617,117 661,196,460 25,549,622 54,943,567

Cash and cash equivalents consists of

- from continuing operations 166,617,117 661,196,460 - -

- from discontinued operations - - - -

Significant non-cash transactions

- Acquisition of equipment which has not been paid 475,479 6,051,759 - -

- Acquisition of assets by means of finance lease 4,051,081 1,333,162 - -

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 16 to 76 form an integral part of the financial statements.

Consolidated Separate

financial statements financial statements
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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 10 May 1991.  The address of the Company’s 
registered office is as follows: 
 

900/15, 19
th
 Floor, SVOA Tower, Rama 3 Road, Bangpongpang, 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 summarised as follows: 
 

Name of the entity Type of business 
  
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 
  
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 selling agricultural  

   products and by products 
  
8. UWC Komen Biomass Company Limited (“UKB”) Biomass power plant project 
  
9. UWC Solar Company Limited (“SLR”) Solar power plant 
  
10. Satuek Biomass Co., Ltd. (“SATUEK”) Biomass power plant project 
  
11. UWC Amphan Biomass Company Limited (“UAB”) Biomass power plant project 
  
12. Green Energy Planatation Company Limited (“GEP”) Manufacturing and selling agricultural products 
  
13. UWCC (Cambodia) Company Limited (“UWCC”) Manufacturing and selling woodchips 
 

This Group consolidated and separate financial statements were authorised for issuing by the Board of Directors 
on 23 February 2018.  
 
 

2 Accounting policy 
 
 

The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated and separate financial 
statements are set out below: 
 
 

2.1 Basis of preparation 
 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai generally 
accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting 
Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of 
the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act. 
 

The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention, 
except short-term investment (Note 2.6) and land (Note 2.9) as disclosed in the accounting policies below. 
 

The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles 
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise 
judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher 
degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the 
consolidated financial statements are disclosed in Note 4. 
 

An English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared from the 
statutory financial statements that are in the Thai language.  In the event of a conflict or a difference in 
interpretation between the two language, the Thai language statutory financial statements shall prevail. 
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2 Accounting policy (Cont’d) 
 
 
2.2 Revised financial reporting standards, and related interpretations 

 
Revised financial reporting standards and interpretations are effective for accounting periods beginning on 
or after 1 January 2017 and 2018. 
 
The Group’s management assessed and considered that the revised standards will not have a material 
impact on the Group. 
 
 

2.3 Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures 
 
(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. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the 
Group. They are deconsolidated from the date that control ceases. 
 
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 re-measured 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. 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, non-controlling 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 group 
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides 
evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been 
changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group. 
 
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less 
impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent 
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment. 
 
A list of the Group’s principal subsidiaries are set out in Note 13. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.3 Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d) 
 

(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. 
 

(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. 
 
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 Note13. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.3 Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d) 
 
(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 is reduced but significant influence is retained, only a 
proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is 
reclassified to profit or loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest 
in an associates is recognise in profit or loss. 
 
The Group’s share of its associates 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, the Group does not recognise further 
losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associates. 
 
The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the 
investments in the associates 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 recognises the amount adjacent to share of profit (loss) of associates in profit or loss. 
 
Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the 
extent of the Group’s interest in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the 
transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of 
associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted 
by the Group. 
 

(7) Separate financial statement 
 
In the separate financial statements, investments in subsidiaries and associates are accounted for 
at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from 
contingent consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment. 
 
 

2.4 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 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 year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
recognised in the profit or loss. 
 
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any 
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely, 
when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange 
component of that gain or loss is recognised in profit and loss. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.4 Foreign currency translation (Cont’d) 
 

(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: 

 

 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; 

 Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at average 
exchange rates; and 

 All resulting exchange differences are recognised 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. 

 
 

2.5 Cash and cash equivalents 
 

In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with 
banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less and bank 
overdrafts. In the statements of financial position, bank overdrafts are shown in current liabilities. 
 
 

2.6 Investments 
 

Investments other than investments in subsidiaries, associates and joint ventures are classified into the 
following four categories: (1) trading investments; (2) held-to-maturity investments; (3) available-for-sale 
investments; and (4) general investments.  
 

The classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired. Management 
determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates 
such designation on a regular basis.  
 

1.  Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations 
 in price are classified as trading investments and included in current assets.  
 

2.  Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are 
 classified as held-to-maturity. 
 

3.  Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to 
 liquidity needs or changes in interest rates, are classified as available-for-sale.  
 

4.  Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments. 
 

All categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration 
paid plus transaction cost. 
 

Trading investments and available for sale investments are subsequently measured at fair value. The 
unrealised gains and losses of trading investments are recognised in profit or loss. The unrealised gains 
and losses of available for sale investments are recognised in other comprehensive income. 
 

Held-to-maturity investments are carried at amortised cost using the effective yield method less impairment 
loss. 
 

General investments are carried at cost less impairment loss. 
 

A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If 
the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to 
profit or loss. 
 

On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount 
is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Company's holding of a 
particular investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined 
by the weighted average carrying amount of the total holding of the investment.   
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.7 Trade and other receivables 
 
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at the 
remaining amount less any allowance for doubtful receivables 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 in 
which they are identified and recognised in profit or loss within administrative expenses. 
 
 

2.8 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 realisable value.  
 
The cost of raw materials (steel), agricultural products, biomass materials, factory supplies and work in 
progress is determined by the weighted average method and the cost of industrial goods is determined 
by the first-in, first-out method. 
 
The cost of finished 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 manufactured inventories 
and 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 realisable 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. 
 
 

2.9  Property, plant and equipment  
 
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuers every 3 years.  All other 
property, plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation. 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 credited 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 debited against gain on asset revaluation directly in 
equity; all other decreases are charged to profit or loss.  
 
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: 
 
Buildings and improvements 10 - 20 years 
Hydroelectric power plants 15 years (Based on agreement) 
Machinery and equipment 5 - 15 years 
Tunnel boring machinery  

- Useful lives 5 - 15 years 
Furniture, fixtures, and office equipment 5 - 10 years 
Vehicles 5 years 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 
2.9 Property, plant and equipment (Cont’d) 

 
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. 
 
 

2.10 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. 
 
 

2.11 Goodwill 
 
At the date of acquisition. 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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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.12 Intangible assets  
 
Computer software licenses 
 
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring 
to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5 - 10 years. 
 
Cost of gas branch piping system 
 
Cost of gas branch piping system have a finite useful life and are carried at cost less accumulated 
amortisation, and impairment (if any). Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate 
the cost of gas branch piping system 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 amortised over 
the periods of the Power Purchase Agreements, which are between 8 to 13 years. Amortisation is calculated 
using the straight-line method. 
 
 

2.13 Impairment of assets 
 
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and are 
tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation 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. 
 
 

2.14  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 property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over 
the shorter period of the useful life of the asset and the lease term. 
 
Leases - 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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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 
2.15 Borrowing 

 
Borrowing are recognised initially at fair value, net of transactions costs incurred. Borrowings are 
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and the 
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective yield 
method.  
 
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent 
that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the 
draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility 
will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the 
period of the facility to which it relates. 
 
Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer 
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date. 
 
Borrowing costs 
 
General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of 
qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their 
intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are 
substantially ready for their intended use or sale. 
 
Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure 
on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation. 
 
All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred. 
 
 

2.16 Current and deferred income taxes 
 
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, 
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. 
In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively. 
 
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at 
the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate 
taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations 
in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on 
the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities. 
 
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from 
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements. 
 
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in 
a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting 
nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted 
or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred 
income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. 
 
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred income tax is provided on 
temporary differences arising from investments in subsidiaries, associates and joint arrangements, except 
where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that 
the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.  
 
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current 
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to 
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable 
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.17 Employee benefits 
 
Short-term employee benefits 
 
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 
incurred. 
 
Defined contribution plans 
 
The Group participates in a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets for which are 
held in a separate trustee-administered fund and are managed by a licensed Fund Manager.  The Group 
has no legal or constructive obligations to pay further contributions once the contributions have been paid. 
The contributions are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions 
are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is 
available. 
 
Retirement benefit 
 
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 one or 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. They are included in retained earnings in the statements of changes in equity. 
 
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss. 
 
 

2.18  Provisions 
 
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past 
events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount 
has been reliably estimated. Restructuring provisions comprise lease termination penalties and employee 
termination payments. Provisions are not recognised for future operating losses. 
 
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement 
is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the 
likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small. 
 
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the 
obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the 
risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognised as 
interest expense. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.19 Share capital 
 
Ordinary shares is classified as equity. 
 
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in 
equity as a deduction, net of tax, from the proceeds. 
 
Where any companies within the Group purchases the Company’s equity share capital (treasury shares), 
the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is 
deducted from equity attributable to the Company’ s equity holders until the shares are cancelled or 
reissued. Where such shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly 
attributable incremental transact costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to 
the Company’s equity holders. 
 
 

2.20 Warrants 
 
Group as an issurer 
 
Warrants are issued to existing shareholders to subscribe for ordinary shares. Proceeds from issuing 
warrants (if any) net of related expenses are shown under “Warrants” in shareholders’ equity when the 
warrants are issued.  Proceeds from exercised warrants net of related expenses are shown under share 
capital. 
 
 

2.21 Construction contract 
 
A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination 
of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions or 
their ultimate purpose or use. 
 
When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised 
to the extent of contract costs incurred where it is probable those costs will be recoverable. Contract costs 
are recognised as expenses in the period in which they are incurred. 
 
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably and it is probable that the contract 
will be profitable, contract revenue is recognised over the period of the contract. When it is probable that 
total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense 
immediately. 
 
Costs incurred in the year in connection with future activity on a contract are excluded from contract costs in 
determining the stage of completion. They are presented as inventories, prepayments or other assets, 
depending on their nature.  
 
The Group presents as an asset the gross amount due from customers for contract work for all contracts 
in progress and for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceed 
progress billings. Progress billings not yet paid by customers and retention are included within ‘trade and 
other receivables. 
 
The Group presents as a liability the gross amount due to customers for contract work for all contracts in 
progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses). 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.22  Revenue recognition 
 
Sale of goods 
 
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership are 
transferred to the buyer.  No revenue is recognised if there is continuing management involvement with 
the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated 
costs or the probable return of goods. 
 
Revenue from sale of electricity and heat energy 
 
Revenue from sale of electricity and heat energy is recognised in profit or loss 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 projects 
 
Revenue from projects is recognised in statement of comprehensive income when the project are 
completely inspected by and delivered to the buyer at the Group’s plant because the significant risks and 
rewards of ownership have been transferred to the buyer.  
 
For the projects which included transportation to the customer, revenue is recognised in the statement of 
comprehensive income when the customer assigned the work and issued the invoice and delivery note  
(if any).  Assigned work can be classified in proportion to its completion and delivery to the customer. 
 
Revenue from tunnel boring 
 
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 and costs from tunnel boring are recognised in the profit and loss at the stage of completion of 
the work and issuance of the invoice. 
 
An expected loss on a tunnel boring contract and manufacturing services on that project are recognised 
immediately in profit or loss. 
 
Rental income 
 
Rental income is recognised in profit or loss according to the terms set out in the agreement, based on 
which the installations are due. 
 
Interest income and other income 
 
 Interest income is recognised using the effective interest method. 
 
 Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group has the right to receive payments is 

established. 
 
 Income from the sale of raw materials scrap (steel) is recognised when the process of bidding is completed. 
 
 Discounts received, liable for compensation derived from the delay of work, under the agreement are 

recognised in the statement of income when receiving approval from the parties. 
 
 Gain from derivative future contracts is recognised when gain (loss) is realised from settlement of 

derivative future contracts. 
 
 Others revenues are recognised on accrual basis. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 
2.23 Dividend distribution 

 
Dividend distribution to the Group’s shareholders is recognised as a liability in the financial statements in the 
period in which the dividends are approved by the Group’s shareholders or board of directors. 
 
 

3 Financial risk management  
 
 
Financial risk management policies 
 
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates risk, foreign exchange 
risk, 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. 
 
 
3.1 Interest rates risk 

 
Interest rates risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the 
Group’s operations and its cash flows because certain borrowings have interest rates closed to the 
market rate and some are lower.  The Group has not hold derivative financial instrument to manage risk 
that may incur from interest rate fluctuation. 
 
 

3.2 Foreign exchange risk 
 
The Group is exposed to immaterial foreign currency risk relating to purchases which are denominated in 
foreign currencies. The Group does not enter into forward exchange contracts to hedge liabilities 
denominated in foreign currencies. 
 
 

3.3 Credit risk 
 
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle 
its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due. 
 
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing 
basis. Credit evaluations, close follow up, and cash and cheque collections in advance before starting a 
project are performed on all customers requiring credit over a certain amount. 
 
 

3.4 Liquidity risk 
 
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate 
by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. 
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4 Critical accounting estimates and judgements 
 
 
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, 
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Group 
makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, 
seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a 
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are outlined 
below: 
 
The significant estimates and assumptions are outlined below: 
 
 
a) Business acquisition 

 
The Group determines the fair value of the net identifiable assets by using the purchase price allocation 
method. The goodwill is dependent on the fair value of the net assets acquired. The valuation 
methodology involves management’s judgement, based on the inputs and assumptions in the model, 
which affect the valuation of goodwill. 
 
 

b) Estimated impairment of goodwill, property, plant and equipment and intangible assets 
 
The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with accounting 
policy stated in Note 2.11.  The Group also considers impairment indicator for property, plant and 
equipment and intangible assets.  The recoverable amounts of cash-generating units have been 
determined based on value-in-use calculations. These calculations require the use of estimates.  The 
change in the assumption used would impact the recoverable amount. 
 
 

c) Allowance for doubtful accounts 
 
Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit loss. 
The management uses judgment to establish reserves for estimated loss for each outstanding debtor. 
The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of percentage of revenues, 
analysis of debt aging, collection experience, and taking into account of change in the current economic 
environment. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of 
allowances for receivable loss and adjustments to the allowances may therefore be required in the future. 
 
 

d) Useful lives for property, plant and equipment and intangible assets 
 
The annual depreciation charge is sensitive to the estimated useful lives and residual values allocated to 
each type of asset.  Useful lives and residual values are assessed annually and change when necessary 
to reflect current situation on their remaining useful lives in light of technological change, prospective 
economic utilisation and physical condition of the assets concerned. 
 
 

e) Deferred tax 
 
Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary difference arising between tax bases of 
assets and liabilities and their carrying amount for accounting purposes as at the end of reporting date.  
Significant management judgment is used in considering whether it is highly probable that the Group will 
generate sufficient taxable profits from its future operations to minimize these deferred tax assets.  The 
Group’s assumptions regarding the future taxable profits and the anticipated timing of minimise of 
deductible temporary differences and significant changes in these assumptions from period to period 
may have a material impact on financial position and results of operations. 
 
 

f) Borrowings 
 
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based upon the borrowing rate 
which the director’s expect would be available to the Group at the end of reporting date.  The change in 
the discount rate would impact the fair value of the borrowings. 
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4 Critical accounting estimates and judgements (Cont’d) 
 
 

g) Employee benefits 
 

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are 
determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining 
the net cost (income) for employee benefit include the discount rate. Any changes in these assumptions 
will have an impact on the carrying amount of employee benefit obligations. 
 

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that 
should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required 
to settle the employee benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group 
considers the market yield of high-quality government bonds that are denominated in the currency in 
which the benefits will be paid. 
 

Other key assumptions for employee benefits are based in part on current market conditions. Additional 
information is disclosed in Note 21. 
 
 

h) Consolidation of the entity in which the Group holds less than 50%. 
 

Management consider that the Group has de facto control of UWC even though it has less than 50% of 
the voting rights. The Group has control and power to govern the financial and operating policies of UWC 
and there is no history of other shareholders forming a group to exercise their votes collectively. 
Consequently, this investment has been classified as a subsidiary and consolidated to the Group’s 
consolidated financial statements.  
 
 

5 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. 
 
 

6 Segment information 
 
 

Operating segments are reported 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 executive committee who makes 
strategic decisions.  The chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as 
presented on the financial statements, principally based on profit (loss) after 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 manufacturing and distributing prestressed concrete wire, prestressed 
concrete strand wire and welding wire 

 

Segment 3: represents the business of manufacturing and distributing steel structures for transmission line 
towers, telecommunication towers, substation steel structures and industrial equipment, including 
the design and manufacture fabrication 

 

Segment 4: represents the business of manufacturing and distributing electricity and heat energy 
 

Segment 5: represents the business of construction and tunnelling 
 

Other segments: represents the business of agricultural product   
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6 Segment information (Cont’d) 
 
 
Financial information by business segments in the consolidated financial statements are as follows: 
 
 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        
   31 December 2016        
Revenues (7.61) 608.80 867.23 680.73 0.01 44.95 2,194.11 
Less  Revenue from        

             inter-segment (28.47) (0.48) (31.36) (152.82) - - (213.13) 
        

Total revenues (36.08) 608.32 835.87 527.91 0.01 44.95 1,980,98 
        

Segment results  (63.56) 14.85 29.92 (55.98) (33.22) (52.35) (160.34) 

        

Discontinued operations - - - - - (2.51) (2.51) 

        

Segment fixed assets 4.69 232.94 344.44 892.28 94.25 228.95 1,797.55 

Other assets       4,130.08 
        

Consolidated total assets       5,927.63 

 
 
 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        
   31 December 2017        
Revenues 163.72 944.89 1,094.08 635.51 0.04 31.64 2,869.88 
Less  Revenue from        

             inter-segment (194.99) (0.35) (105.49) (18.50) - - (319.33) 
        

Total revenues (31.27) 944.54 988.59 617.01 0.04 31.64 2,550.55 
        

Segment results  (152.04) 81.23 30.18 (128.19) (34.34) (107.31) (310.47) 

        

Segment fixed assets 1.10 228.26 365.35 1,020.98 61.55 208.70 1,885.94 

Other assets       4,167.03 

        

Consolidated total assets       6,052.97 
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7 Fair value 
 
 
7.1 Fair value estimation 

 
The table below analyses 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 prices) or indirectly (that is, derived from prices). 
• Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, 

 unobservable inputs). 
 
The following table presents the financial assets and liabilities that are measured at fair value, excluding fixed 
deposits presented under held-to-maturity securities due within one year, at 31 December. 
 

 Consolidated financial statements 

 2017 2016 

 Level 1 Level 2 Level 1 Level 2 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Asset     
Trading financial assets     
 Mutual Funds - 8,242,687 - 71,575 
 Equity securities 136,766,739 - 113,500,010 - 

Available-for-sale financial assets     

 Mutual funds - 480,740,408 - 141,125,349 
     

Total asset 136,766,739 488,983,095 113,500,010 141,196,924 

 
The Group reclassified available-for-sale investments gains of Baht 1,389,449 (2016: Baht 2,444,800) from other 
comprehensive income into profit or loss resulting from disposal of investments during the year. 
 

 Separate financial statements 

 2017 2016 

 Level 1 Level 2 Level 1 Level 2 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Asset     
Trading financial assets     
 Mutual Funds - 8,242,687 - 71,575 

 Equity securities 155,533,062 - 173,616,205 - 
     

Total asset 155,533,062 8,242,687 173,616,205 71,575 

 
There were no transfers between levels 1 and 2 during the year. 
 
 
7.2 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 period end date. The data is publicly available on the Thai Bond Market 
Association, which is calculated by fund manager of the mutual fund.  
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8 Cash and cash equivalents 
 

 
Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Cash on hand 1,362,731 917,950 729 521 
Deposits held at call with banks -      
   current and saving accounts 178,517,131 649,999,823 25,181,127 54,578,178 

Short-term bank deposits 4,673,160 10,278,687 367,766 364,868 
     

 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567 

 
During 2017, the interest rate on savings deposits at banks is ranged between 0.13% - 0.75% per annum (2016: 
0.13% - 0.75% per annum). 
 
The interest rate on short-term bank deposits is 0.80% - 1.38% per annum (2016: 0.80% - 0.95% per annum) and 
these deposits have maturities of 3 months. 
 
 

9 Short-term investments 
 
 
Short-term investments as at 31 December comprises of these followings: 
 

 Consolidated financial statements 

 31 December 2017 31 December 2016 

 Cost  Fair value Cost Fair value 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trading securities 325,218,227 145,009,426 273,989,642 113,571,584 
Available-for-sale securities 478,633,096 480,740,408 137,861,460 141,125,350 
Held-to-maturity securities      

   due within one year 4,330,296 4,330,296 75,891,346 75,891,346 
     

 808,181,619 630,080,130 487,742,448 330,588,280 

 

 Separate financial statements 

 31 December 2017 31 December 2016 

 Cost Fair value Cost Fair value 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trading securities 343,984,550 163,775,749 334,105,837 173,687,780 

 
 
Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

  Available- Held-to-maturity  
 Trading for-sale securities due   
 securities securities within one year Total 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Opening net book amount 113,571,584 141,125,350 75,891,346 330,588,280 
Additions  222,489,131 511,760,000 82,858,254 817,107,385 
Disposals (155,012,776) (172,676,555) (154,431,015) (482,120,346) 
Revaluation (33,631,588) 531,613 - (33,099,975) 
Loss on impairment of investment     
   in trading securities (2,406,925) - - (2,406,925) 

Interest income - - 11,711 11,711 
     

Closing net book amount 145,009,426 480,740,408 4,330,296 630,080,130 
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9 Short-term investments (Cont’d) 
 
 
Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: (Cont’d) 
 

 Consolidated financial statements 

  Available- Held-to-maturity  
 Trading for-sale securities due   
 securities securities within one year Total 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Cost 325,218,227 478,633,096 4,330,296 808,181,619 

Unrealised gain (loss)  (180,208,801) 2,107,312 - (178,101,489) 
     

Fair value 145,009,426 480,740,408 4,330,296 630,080,130 

 

 

Separate 
financial 

statements 

 Trading 
 securities 

 Baht 
  

Opening net book amount 173,687,780 
Additions  222,489,131 
Disposals (196,362,649) 
Impairment loss on investment (2,406,925) 

Revaluation (33,631,588) 
  

Closing net book amount 163,775,749 

 

 

Separate 
financial 

statements 

 Trading 
 securities 

 Baht 
  

Cost 343,984,550 

Unrealised loss  (180,208,801) 
  

Fair value 163,775,749 

 
The analysis of gain (loss) from investment is as follows: 
 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Write-off warrants held as      
   trading securities (2,406,925) - (2,406,925) - 
Gain on sales of short-term      
   investments 5,294,892 8,529,080 3,271,445 8,529,080 
Gain on sales of subsidiary’s     
   warrants - - 170,376,837 9,007,385 
Unrealised loss on revaluation of     
   trading securities  (33,631,588) (53,444,336) (33,631,588) (53,444,336) 
Gain on disposal investment in     
   joint venture - 13,739,616 - - 
Gain (loss) on disposal investment in     

   subsidiaries (Note 13.1) - (878,142) 17,399,811 2,383,621 
     

 (30,743,621) (32,053,782) 155,009,580 (33,524,250) 
 

The Company recognised gain on disposal investment in subsidiaries amounting Baht 5.24 million, net of tax, 
and gain on sales of subsidiary’s warrants amounting to Baht 169.38 million, net of tax (2016: Baht 7.21 million, 
net of tax) directly in equity attributed to the shareholders of the parent company in the consolidated financial 
statements.  
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10 Trade and other receivables 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trade receivables - third parties  790,271,130 493,869,553 84,178,921 84,178,921 

Less  Allowance for doubtful accounts (105,566,088) (129,658,902) (84,178,921) (84,178,921) 
     

Trade receivables - third parties, net 684,705,042 364,210,651 - - 
     

Trade receivable - related parties     
   (Note 29.5) 14,120,263 16,620,653 - - 

Less  Allowance for doubtful accounts (14,120,263) (14,120,263) - - 
     

Trade receivable - related parties, net - 2,500,390 - - 

     
Other receivables - third parties 30,846,443 41,741,258 528,783 12,500 
Other receivables - related parties     
   (Note 29.5) 172,088,636 172,945,983 - 463,175 
Accrued income - third parties 18,828,503 43,055,853 112,322 73,347 
Accrued income - related parties     
   (Note 29.5) 404,556 929,794 12,317,573 8,071,959 

Prepaid expenses 34,626,741 33,813,054 431,121 497,140 
     

 941,499,921 659,196,983 13,389,799 9,118,121 

 
Outstanding trade accounts receivable as at 31 December 2017 and 2016 can be analysed as follows:  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 

Third parties     
Within credit terms 546,906,261 258,374,168 - - 
Overdue:      
   Less than 3 months 125,796,395 110,448,429 - - 
   3 - 6 months 11,946,361 14,027,825 - - 
   6 - 12 months 1,947,141 1,354,043 - - 

   Over 12 months 103,659,972 109,665,088 84,178,921 84,178,921 
     

 790,256,130 493,869,553 84,178,921 84,178,921 
Less  Allowance for doubtful     

            accounts (105,551,088) (129,658,902) (84,178,921) (84,178,921) 
     

 684,705,042 364,210,651 - - 

     
Related Company (Note 29)     
Within credit terms - 897,764 - - 
Overdue:      
   Less than 3 months - 447,592 - - 
   3 - 6 months - 1,155,033 - - 
   6 - 12 months - - - - 

   Over 12 months 14,120,263 14,120,264 - - 
     

 14,120,263 16,620,653 - - 
Less  Allowance for doubtful     

            accounts (14,120,263) (14,120,263) - - 
     

 - 2,500,390 - - 
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11 Short-term loans  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Third parties     
   - promissory notes 9,452,383 9,452,383 9,452,383 9,452,383 
   - short-term loans 8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 

Less  Allowance for doubtful accounts (18,302,383) (18,302,383) (18,302,383) (18,302,383) 
     

 - - - - 

Related parties (Note 29.6)     
   - promissory notes  - - 163,940,000 86,440,000 
   - short-term loans 8,858,890 12,500,000 - - 

Less  Allowance for doubtful accounts - - (39,900,000) (31,900,000) 
     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 
     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 
During the second quarter of 2017, the Company assessed the recoverability for loan to EBM and recognised 
doubtful debt amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial statements. 
 
 

12 Inventories 

 

 

Consolidated  
financial statements 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Raw material, net 385,833,414 339,101,759 
Factory supplies, net 58,825,624 45,534,411 
Work in progress  289,028,650 165,039,138 

Finished goods, net 60,138,392 76,090,754 
   

 793,826,080 625,766,062 

 
Cost of inventories has been included in cost of sales, totalling Baht 1,296.78 million (2016: Baht 1,012.75 million). 
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture  
 
 
13.1 Investment in subsidiaries 

 
   Issued and paid-up 

share capital 
 

Ownership interest 

  Country of 2017 2016 2017 2016 
Name of the entity Type of business incorporation Million Baht Million Baht % % 

       
Direct shareholding        

1. Rayong Wire Industries  
   Public Company  
   Limited 

 

Manufacturing and distributing 
   prestressed concrete wire,  
   prestressed concrete strand  
   wire and welding wire 

Thailand 
 
 
 

303.02 300.10 72.18 74.24 

       
2. Ua Withya Public  

   Company Limited 
 

Manufacturing and distributing 
   industrial equipment and  
   transmission line towers,    
   telecommunication towers,  
   and distributing substation  
   steel structures 

Thailand 
 
 
 
 

1,316.25 1,316.25 39.23 39.23 

       
3. Enesol Company Limited Manufacturing and distributing  

   electricity and heat energy 
Thailand 

 
302.50 302.50 100.00 100.00 

       
4. Pipe Line Engineering  

   Company Limited  
Construction and tunnel 
 

Thailand 
 

144.00 144.00 99.99 99.99 

       
5. Evergreen Biomass  

   Company Limited 
Distributing fuel for power plant Thailand 

 
50.00 50.00 99.00 99.00 

       
6. WJC Enterprise 

   Company Limited 
Fabrication construction  
   and design 

Thailand 
 

97.50 97.50 94.25 94.25 

       
Indirect shareholding        
1.  Paradise Green Energy 

   Company Limited 
Agricultural Thailand 250.00 250.00 25.50 23.54 

       
2. UWC Komen Biomass  
    Co., Ltd. 

Biomass power plant project Thailand 240.00 240.00 39.23 39.23 

       
3. UWC Solar Company 
    Limited 

Biomass power plant project Thailand 18.25 18.25 39.23 39.23 

       
4. Satuek Biomass Co., Ltd. Biomass power plant project Thailand 16.25 260.00 39.23 39.23 
       
5. UWC Amphan Biomass  
    Company Limited  

Biomass power plant project Thailand 9.38 150.00 39.23 39.23 

6. Green Energy Plantation 
    Company Limited  

 
7. UWC (Cambodia) 
    Company Limited  
 

Manufacturing and selling 
   Agricultural products 
 
Manufacturing and selling 
   woodchips 
 

Thailand 
 
 

Cambodia 
 
 

0.10 
 
 

US$ 25,000 

- 
 
 

- 

21.58 
 
 

27.46 

- 
 
 

- 

 
Indirectly hold through UWC 
 
Movement in book value of investments in subsidiaries for the year then ended 31 December 2017 and 
2016 are as follows: 
 

 Separate financial statements 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Opening balance 1,061,677,651 1,001,938,974 
Additions - 95,490,992 
Disposals (2,586,597) (297,827) 

Impairment loss on investments (83,842,859) (35,454,488) 
   

Closing balance 975,248,195 1,061,677,651 
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2017 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited  
 
In the second quarter of 2017, the Company disposed 8,179,700 shares of RWI and received the 
proceeds amounting to Baht 19.99 million. The Company recognised gain on sale of investment amounting  
to Baht 17.40 million under “Gain (loss) from investment” in the separate financial statements. The Group 
recognised gain, net of tax amounting to Baht 5.24 million directly in equity attributed to the owners of the 
parent in consolidated financial statements. 
 
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of 5,823,339 
units and paid all subscriptions amounting to Baht 9,331,743. The Group recognised loss, net of tax on 
change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 171,222 directly in equity attributed to the 
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s 
shareholding proportion in RWI reduced to 72.18% (31 December 2016: 74.24%). 
 
Ua Withya Public Company Limited 
 
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of 42,608 
units and paid all subscriptions amounting to Baht 4,260. After exercise the warrants, the Company’s 
shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December 2016: 39.23%). Even though the Group 
has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control and power to govern the financial 
and operating policies of UWC.  Therefore, UWC is classified as subsidiary of the Group. 
 
Pipe Line Engineering Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in PLE and 
recognised impairment loss amounting to Baht 34.40 million under “Other expenses” in the separate 
financial statements. 
 
Evergreen Biomass Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in EBM 
and recognised impairment loss amounting to Baht 49.44 million under “Other expenses” in the separate 
financial statements. 
 
Green Energy Plantation Company Limited 
 
On 17 April 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired GEP by investing in 20,000 ordinary shares 
at par value of Baht 5 per share, totalling Baht 55,000, representing ownership interest of 55.00%.  The Group 
presented indirect ownership in GEP for 21.58%. 
 
Paradise Green Energy Co., Ltd. 
 
In the fourth quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, made additional investment in PGE 
amounting to Baht 13.43 million. Accordingly, the group’s shareholding proportion in PGE increased to 
25.50% (31 December 2016: 23.54%).  The Group recognised loss on change in controlling-interest in 
subsidiary amounting to Baht 2.82 million directly in equity attributed to the owners of the parent in the 
consolidated financial statements. 
 
UWC (Cambodia) Company Limited 
 
In the second quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired UWCC by investing in 1,000 
ordinary shares totalling Baht 0.89 million, representing ownership interest of 70.00%. The Group 
presented indirect ownership in UWCC for 27.46%.   
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2017 (Cont’d) 
 
Satuek Biomass Company Limited 
 
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 1/2017 has 
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 2,600,000 shares to 
650,000 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The 
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19 
May 2017. 
 
On 7 June 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 2/2017 has 
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 650,000 shares to 
162,500 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The 
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 17 
July 2017. 
 
UWC Amphan Biomass Company Limited 
 
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2017 has approved to 
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 1,500,000 shares to 375,000 shares, 
Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary 
completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 9 May 2017. 
 
On 31 May 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2017 has approved to 
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 375,000 shares to 93,750 shares, Baht 
100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary completed the 
share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19 July 2017. 
 
 
Transactions incurred during 2016 
 
Evergreen Biomass Company Limited 
 
On 21 January 2016, the Company paid-up the subscription 980,000 ordinary shares at Baht 5 per share, 
totaling Baht 4.90 million, where shareholders of non-controlling interest paid-up the partial of subscription 
totalling Baht 50,000. 
 
In September 2016, EBM additional issued 4.00 million ordinary shares at par value of Baht 10 per share.  
The Company and the non-controlling interest paid-up the subscription amounting to Baht 39.60 million 
and Baht 0.40 million, respectively.  In addition, the Company purchased EBM’s shares from the  
non-controlling interest amounting to Baht 25,000 and paid-up the unpaid subscription to EBM amounting to 
Baht 75,000. Accordingly, the Company’s shareholding portion in EBM increased to 99.00% (31 December 
2015: 98.00%). 
 
Imperial Land Company Limited 
 
On 13 February 2015, the Extraordinary Meeting of Shareholders of UWC no. 1/2558 approved disposal 
of investment in IMP to EMC Plc., a related company, which is a related party transaction, representing 
100.00% sales of paid-up capital in the subsidiary. 
 
In October 2016, the Board of Directors Meeting of EMC approved payment of acquisition of IMP’s 
shares. The transaction was completed in November 2016. The Group recognised gain from sale of 
investment of Baht 0.88 million under “Gain (loss) from investment” in the consolidated financial 
statements and ceased consolidating IMP since 1 November 2016.   
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
Ua Withya Public Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of 
345,684 units and paid all subscriptions amounting to Baht 34,570. The Group recognised loss, net of tax 
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 17,464 directly in equity attributed to the 
owners of the parent in the consolidated financial statements.   
 
After exercise the warrants, the Company’s shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December 
2015: 39.23%).  Even though the Group has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control 
and power to govern the financial and operating policies of UWC.  Therefore, UWC is classified as subsidiary 
of the Group. 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of 
202,000 units and paid all subscriptions amounting to Baht 323,200. The Group recognised gain, net of tax 
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 137.60 directly in equity attributed to the 
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s 
shareholding proportion in RWI reduced to 74.24%. (31 December 2015: 74.26%). 
 
In the fourth quarter of 2016, the Company disposed 955,400 shares of RWI and received proceed 
amounting to Baht 2.68 million.  The Company recognised gain on sale of investment amounting to Baht 
2.38 million under “Gain (loss) from investment in the separate financial statements”. The Group 
recognised gain, net of tax amounting to Baht 1.90 million directly in equity attributed to the owners of the 
parent in consolidated financial statements. 
 
Subsequently, the Company repurchased 995,100 shares of RWI amounting to Baht 2.31 million to 
maintain ownership interest in subsidiary. 
 
Enesol Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2016, the Company has purchased ENS’s shares from the non-controlling 
interest amounting to Baht 48.58 million. Accordingly, the Company’s shareholding portion in ENS 
increased to 100.00% (31 December 2016: 90.04%). 
 
Pipe Line Engineering Company Limited 
 
The Company assessed the impairment of investment in PLE and recognised impairment loss amounting 
to Baht 35.45 million under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended  
31 December 2016. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
UWC Komen Biomass Co., Ltd. 
 
On 21 September 2015, the subsidiary, UWC, acquired UKB by investing in 24,000,000 ordinary shares at 
par value of Baht 10 per share totalling Baht 240.00 million. The Group has ownership interest of 39.23%  
in UKB. 
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
UKB in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the 
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Trade and other receivables 586,008 
Other current assets 1,376,773 
Property, plant and equipment 360,137,314 
Power purchase agreement 157,000,000 
Trade and other payables (17,900,644) 
Other current liabilities (471,084) 
Current portion of liabilities under finance lease agreement (1,180,985) 

Deferred tax liabilities (11,886,752) 
  

Net fair value 487,660,630 

Less  Non-controlling interest - 
  

Net fair value acquired 487,660,630 
  

Consideration paid  161,212,431 
Cash paid for loan to the subsidiary 343,479,258 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (20,654,625) 
  

Net consideration paid 484,037,064 
  

Gain from bargain purchase 3,623,566 

 
The fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities exceed the net consideration paid by 
Baht 3.62 million. It was recognised in the consolidated profit or loss as gain from bargain purchase 
under “Other income”. The net consideration paid is lower than the fair value of net assets acquired due 
to the Group’s negotiation capability. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
Paradise Green Energy Co., Ltd. 
 
On 3 July 2015, the subsidiary, UWC, acquired PGE by investing in 24,000 ordinary shares at par value 
of Baht 100 per share totalling Baht 2.40 million. The Group has ownership interest of 23.54% in PGE.  
PGE additionally issued 2,460,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share.  The subsidiary and 
non-controlling interest additionally invested 1,476,000 shares and 984,000 shares, respectively. PGE 
has called total subscription of Baht 147.60 million and Baht 98.40 million. There was no change in 
ownership interest. 
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
PGE in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the 
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Trade and other receivables 128,530 
Other current assets 83,825 
Property, plant and equipment 196,349,784 
Other non-current assets 816,571 
Trade and other payables (696,033) 

Other current liabilities (371,345) 
  

Net fair value 196,311,332 

Less  Non-controlling interest (100,000,000) 
  

Net fair value acquired 96,311,332 
  

Consideration paid  150,000,000 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (1,373,015) 
  

Net consideration paid 148,626,985 
  

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill) 52,315,653 

 
The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of 
Baht 52.32 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such 
investment by gaining know how of agricultural and development of product line in agriculture. 
 
The Group recognises non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest’s proportionate 
share of the acquiree’s net assets. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
Satuek Biomass Company Limited 
 
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, invested in 2,600,000 ordinary shares at par value of Baht 
100 per share. The Group has ownership interest of 39.23% in SATUEK. 
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
SATUEK in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined 
the measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Inventories 184,392 
Other current assets 2,503,891 
Property, plant and equipment 190,323,561 
Power purchase agreement 140,989,304 
Trade and other payables (738,958) 
Other current liabilities (2,092,462) 
Emplyee benefit obligations (578,000) 
Deferred tax liabilities (24,367,294) 
  

Net fair value 306,224,434 

Less  Non-controlling interest - 
  

Net fair value acquired 306,224,434 
  

Consideration paid  167,383,269 
Cash paid for loan to subsidiary 179,163,606 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (325,903) 
  

Net consideration paid 346,220,972 
  

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill) 39,996,538 

 
The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of 
Baht 40.00 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such 
investment by gaining know how and readiness of power plant operation. 
 

UWC Amphan Biomass Company Limited 
 
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, has invested in 1,500,000 ordinary shares of UAB at par 
value of Baht 100 per share.  The Group has ownership interest of 39.23% in UAB.  
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
UAB in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the 
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 

UWC Amphan Biomass Company Limited (Cont’d) 
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Other current asstes 328,196 
Property, plant and equipment 223,057,903 
Power purchase agreement 170,589,108 
Trade and other payables (616,252) 
Other current liabilities (308,992) 
Liabilities under finance lease agreement (2,670,736) 
Emplyee benefit obligations (217,000) 
Deferred tax liabilities (13,548,444) 
  

Net fair value 376,613,783 

Less  Non-controlling interest - 
  

Net fair value acquired 376,613,783 
  

Consideration paid  102,421,281 
Cash paid for loan to subsidiary 281,236,414 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (751,933) 
  

Net consideration paid 382,905,762 
  

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill) 6,291,979 

 
The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of 
Baht 6.29 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such 
investment by gaining know how and readiness of power plant operation. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.2 Investment in associate 

 
The details of interest in associate as follows:  
 

   

Issued and paid-up 
share capital Ownership interest 

   31 December 31 December 31 December 31 December 
 Type of Country of 2017 2016 2017 2016 

Name of the entity business incorporation Million Baht Million Baht % % 

       

1. Dimet (Siam) Public Manufacturing Thailand 128.32 128.32 24.50 24.50 
    Company Limited    and trading of       
    external paint      
       
2. Ayutthaya Power Waste-to-energy Thailand 13.75 - 30.00 - 
    Systems Company    power plant      
    Limited       
       
3. Saraburi Energy Waste-to-energy Thailand 21.75 - 30.00 - 
    Systems 2 Company    power plant      
    Limited       
       
4. Interglob Investment Selling and Cambodia US$ 25,000 - 48.00 - 
    Company Limited    rental real estate      

 

Movements of investment in associate can be analysed as follows: 

 

Consolidated 
financial 

statements 

 Baht 

For the year ended 31 December 2017  
Opening net book amount 227,212,163 
Additions 11,880,034 
Loss on impairment of investment in associate (110,754,937) 

Share of results (6,261,215) 
  

Closing net book amount 122,076,045 

 
Transactions incurred during 2017 
 
Ayutthaya Power Systems Company Limited (“APS”) 
 
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the 
subsidiary to invest in 165,000 ordinary shares of APS at par value of Baht 25 per share totaling Baht 
4.13 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in 
February 2017. 
 
Saraburi Energy Systems 2 Company Limited (“SES2”) 
 
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the 
subsidiary to invest in 261,000 ordinary shares of SES2 at par value of Baht 25 per share totaling Baht 
6.53 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in 
February 2017. 
 
Interglob Investment Company Limited (“IIC”) 
 
On 24 April 2017, the subsidiary, UWC, acquired IIC, a new established company, by investing in 1,000 
ordinary shares totaling Baht 1.22 million, representing ownership interest of 48.00%. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.2 Investment in associate (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 
 
Dimet (Siam) Public Company Limied (“DIMET”) 
 
On 9 July 2015, the Board of Directors Meeting 5/2558 approved the company to invest in 62,817,683 
ordinary shares of DIMET at par value of Baht 3.60 per share totaling Baht 226.14 million, which 
represents ownership interest of 24.50%. The Company proceeded tender offering and completed the 
acquisition in January 2016. 
 
Summarised financial information for associate 
 
Set out below are the summarised financial information for the associates that are material to the Group.  
The information disclosed reflects the amounting presented in the financial statements of the relevant 
associates (not the Group’s shares of those amounts).  They have been amended to reflect adjustments 
made using the equity method, including fair value adjustments and modifications for differences in 
accounting policy. 
 
Summarised statement of financial position 

 DIMET 

 31 December 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Current   
Cash and cash equivalents 6,272,825 30,135,890 

Other current assets 136,330,792 135,929,848 
   

Total current assets 142,603,617 166,065,738 
   

Total current liabilities (83,947,814) (85,614,217) 
   
Non-current   
Total non-current assets 55,656,054 57,853,114 

Total other non-current liabilities (6,355,620) (7,175,972) 
   

Net assets 107,956,237 131,128,663 

 
Summarised statement of comprehensive income 
 

 DIMET 

 For the year  For the period  
 ended from 12 June to 
 31 December 31 December 
 2017 2016 

 Baht Baht 
   

   
Revenue 302,536,273 305,256,703 
Other income 2,025,437 2,509,496 
Cost and expenses (328,817,722) (312,590,950) 

Interest expense (400,315) (494,753) 
   

Loss before income tax (24,656,327) (5,319,504) 
Income tax revenue 2,464,960 630,444 
   

Post-tax loss (22,191,367) (4,689,060) 
   

Total comprehensive income (22,191,367) (4,689,060) 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.2 Investment in associate (Cont’d) 
 
Reconciliation of summarised financial information 
 

 DIMET 

 31 December 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Opening net asset  131,128,663 135,817,723 
Loss for the period  (22,191,367) (4,689,060) 
   

Closing net assets 108,937,296 131,128,663 
   

Interest in associate (24.50%) 26,689,637 32,126,522 
Fair value adjustment on acquisition date 195,085,641 195,085,641 
Provision for impairment of investments in associate (Note 26) (110,754,937) - 
   

Carrying value 111,020,341 227,212,163 

 
 

13.3 Interest in joint venture 
 
The detail of interest in joint venture as follows: 
 

   

Issued and paid-up 

share capital Ownership interest 

 Type of Country of 2017 2016 2017 2016 

Name of the entity business incorporation Million Baht Million Baht % % 
       

Sunflowergreen  Wood chopping Thailand 150.00 150.00 25.00 25.00 
   Co., Ltd.       

 
The Group indirectly holds this investment through EBM 
 
Movements of interest in joint venture can be analysed as follows: 
 

 

Consolidated 
financial 

statements 

 Baht 
  

For the year ended 31 December 2017  
  

Opening net book amount 59,471,525 
Less  payable for subsidiary acquisition (4,525,000) 

Loss on impairment (54,946,525) 
  

Closing net book amount - 

 
During 2017, the authorised directors of SFG filed an unlawful registration of the change of the 
shareholder list and made EBM unlisted in the shareholder list. The subsidiary, EBM had filed a lawsuit 
against SFG and SFG’s director, claiming violation of the shareholder agreement and asking for the 
damages and the interest in full amount. During the year, there was a negotiation between EBM and 
SFG’s director. However, the negotiation did not success and SGF’s director was default of payment as 
agreed. There is probable that the investment in joint venture cannot be recovered. As a result, The 
Group set up provision for impairment of investment in SFG in full amount. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.3 Interest in joint venture (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2016 
 
Sunflowergreen Co., Ltd. (“SFG”) 
 
On 12 August 2016, the subsidiary, EBM, invested in 2,500,000 ordinary shares totalling Baht 45.25 
million. The Group has considered the voting right of director and relevant information. Even though the 
Group has investment in SFG only at 25.00%, however; the Group has jointly control power together 
with the another joint venture. Therefore, the Group recorded investment in SFG as joint venture of the 
Group. 
 
The Group is under purchase price allocation process to allocate difference in net fair value acquired and 
net consideration paid.  The Group does not disclose detailed information of goodwill since the Group is 
in process of preparation of purchase price allocation.   
 
In September 2016, SFG additional issued ordinary shares at par value of Baht 10 per share.  EBM paid-
up the subscription amounting to Baht 12.50 million to maintain the shareholding proportion at 25.00% in 
October 2016. 
 
 
The fair value of EBM’s interest for identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition are 
as follows: 
 

 Baht 
  

Cash and cash equivalents 20,937 
Other current assets 14,735,879 
Property, plant and equipment 78,496,100 
Other non-current assets 4,675,725 
Trade and other payables (840,300) 
Liabilities from finance lease (841,121) 
Deferred tax liabilities (1,331,734) 

Other current liabilities (726,434) 

 
 

Net fair value 94,189,052 

Less  Net fair value of joint venture (70,641,790) 
  

Net fair value acquired 23,547,262 

Consideration paid  45,250,000 
  

Fair value adjustment on acquisition date (Goodwill) 21,702,738 
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14 Investment property 
 

 Consolidated and separate financial statements  

 Land Buildings Total 

 Baht Baht Baht 
    

At 1 January 2016    
Cost 415,473,522 940,000 416,413,522 
Less  Accumulated depreciation - (773,890) (773,890) 

Less  Provision for impairment (10,857,206) - (10,857,206) 
    

Net book amount 404,616,316 166,110 404,782,426 

    
For the year ended 31 December 2016    
Opening net book amount 404,616,316 166,110 404,782,426 

Depreciation  - (47,000) (47,000) 
    

Closing net book amount 404,616,316 119,110 404,735,426 

    
At 31 December 2016    
Cost 415,473,522 940,000 416,413,522 
Less  Accumulated depreciation - (820,890) (820,890) 

Less  Provision for impairment (10,857,206) - (10,857,206) 
    

Net book amount 404,616,316 119,110 404,735,426 

    
For the year ended 31 December 2017    
Opening net book amount 404,616,316 119,110 404,735,426 

Depreciation  - (47,000) (47,000) 
    

Closing net book amount 404,616,316 72,110 404,688,426 

    
At 31 December 2017    
Cost 415,473,522 940,000 416,413,522 
Less  Accumulated depreciation - (867,890) (867,890) 

Less  Provision for impairment (10,857,206) - (10,857,206) 
    

Net book amount 404,616,316 72,110 404,688,426 
    

Fair value at 31 December 2016 415,798,850 1,008,000 416,806,850 
    

Fair value at 31 December 2017 415,798,850 1,008,000 416,806,850 

 
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. 
 
The Group’s management is currently considering to use the land and building as investment in joint venture 
with another entity or developing such land to its maximum benefits. 
 
As at 31 December 2017, certain investment properties are pledged as a collateral for borrowings from the 
financial institutions (Note 32). 
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15 Property, plant and equipment  
 

 Consolidated financial statements 

 Revaluation Cost 

     Furniture,     
   Machinery Tunnel fixtures and    
  Buildings and and boring office   Work in  
 Land improvements equipment machines equipment  Vehicles process Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht 

At 1 January 2016         
Cost/Revaluation amount 261,667,192 756,036,699 822,117,436 131,568,725 55,497,030 31,367,384 100,819,789 2,159,074,255 
Less  Accumulated depreciation - (358,091,305) (492,145,731) (5,487,037) (44,416,175) (21,633,131) - (921,773,379) 

Less  Allowance for impairment - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,952) - (11,534,985) 

         

Net book amount 261,667,192 388,405,034 328,456,032 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,225,765,891 

         
For the year ended         
   31 December 2016         
Opening net book amount 261,667,192 388,405,034 328,456,032 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,225,765,891 
Addition - 12,832,371 11,968,544 - 7,230,981 11,070,275 245,048,266 288,150,437 
Asset from acquisition of          
   subsidiaries 79,502,200 165,771,895 163,289,390 - 216,599 4,601,380 - 413,381,464 
Disposal, net - - (40,538) - (1,309,612) (3) (1,488,000) (2,838,153) 
Write-off - - - - (1,579) - - (1,579) 
Transfer in (out) - 23,060,955 173,338,937 - 113,100 - (196,512,992) - 

Depreciation - (31,287,388) (55,880,779) (31,834,488) (4,313,882) (3,587,112) - (126,903,649) 

         

Net book amount 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 

         
At 31 December 2016         
Cost/Revaluation amount 341,169,392 957,701,921 1,170,673,769 131,568,725 61,592,857 48,930,629 147,867,063 2,859,504,356 
Less  Accumulated depreciation - (389,378,694) (548,026,510) (37,321,525) (48,576,395) (27,111,835) - (1,050,414,959) 

Less  Allowance for impairment - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,953) - (11,534,986) 

         

Net book amount 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 
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15 Property, plant and equipment (Cont’d) 
 

 Consolidated financial statements 

 Revaluation Cost 

     Furniture,    
   Machinery Tunnel fixtures and    
  Buildings and and boring office   Work in  
 Land improvements equipment machines equipment  Vehicles process Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht 

For the year ended         
   31 December 2017         
Opening net book amount 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 
Addition 5,840,000 6,494,835 66,830,916 - 6,494,375 7,378,513 97,907,749 190,946,388 
Disposal, net - - (5) - (3) (39,902) - (39,910) 
Write-off - - - - (125,546) - - (125,546) 
Transfer in (out) - 36,796,312 196,916,639 - 1,068,133 - (234,781,084) - 
Revaluation surplus 54,122,900 - - - - - - 54,122,900 
Depreciation - (34,418,560) (79,023,972) (10,299,069) (5,631,990) (4,719,462) - (134,093,053) 
Impairment - - - (22,402,859) - - - (22,402,859) 
Cumulative currency differences          

   on translation - - (23,680) - - - - (23,680) 
         

Net book amount 401,132,292 567,655,454 805,831,484 61,545,272 14,821,431 23,958,990 10,993,728 1,885,938,651 

         
At 31 December 2017         
Cost/Revaluation amount 401,132,292 1,000,993,068 1,434,148,705 131,568,725 68,944,966 48,343,291 10,993,728 3,096,124,775 
Less  Accumulated depreciation - (423,797,254) (626,801,548) (47,620,594) (54,123,535) (23,905,349) - (1,176,248,280) 

Less  Allowance for impairment - (9,540,360) (1,515,673) (22,402,859) - (478,952) - (33,937,844) 
         

Net book amount 401,132,292 567,655,454 805,831,484 61,545,272 14,821,431 23,958,990 10,993,728 1,885,938,651 

 
In the fourth quarter of 2017, the Group’s land was revalued by an external independent value. Valuations were made on the basis of recent market transactions on arm’s length 
terms. The revaluation, net of tax was credited to other component of equity.  
 
As of 31 December 2017, UWC’s Land and buildings of Baht 275.05 million have been pledged for bank overdraft credit line and short-term borrowings from financial institutions 
(Note 32). 
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15 Property, plant and equipment (Cont’d) 
 
 
Leased assets included above, where the Group is a lessee under a finance lease, comprise office appliance:  
 

 

Consolidated  
financial statements 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Cost of assets under finance lease agreement 30,537,467 25,011,511 

Less  Accumulated depreciation (8,484,807) (3,170,678) 
   

Net book amount 22,052,660 21,840,833 

 
Depreciation of Baht 25.60 million (2016: Baht 18.57 million) was recorded in cost of goods sold and Baht 4.25 
million (2016: Baht 3.73 million) was recorded in administrative expense. 
 
The additions presented in the table include addition of assets under finance lease agreement where the Group 
is the lessee amount Baht 5.90 million (2016: 6.98 million). 
 
If land was stated on the historical cost basis, the amounts would be as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Cost  28,294,224 22,454,224 - - 
     

Net book amount 28,294,224 22,454,224 - - 

 
The fair value measurement information in accordance with TFRS 13 are given below. 
 
Fair value hierarchy 
 
 Consolidated financial statements 

 Fair value measurements  
at 31 December 2017 using 

  
Quoted prices in 

active markets for 
identical assets 

(Level 1) 

Significant 
other 

observable 
inputs 

(Level 2) 

 
Significant 

unobservable 
inputs 

(Level 3) 
 Baht Baht Baht 

    

Recurring fair value measurements    
Land - 401,132,292 - 
 
Valuation techniques used to derive Level 2 fair values 
 
Level 2 fair values of land have been generally derived using the sales comparison approach performed by an 
asset appraiser of capital market who is authorised by the Securities and Exchange Commission. Sales prices 
of comparable properties in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size. 
The most significant input into this valuation approach is price per square wah. 
 
There were no changes in valuation techniques during the year. 
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15 Property, plant and equipment (Cont’d) 
 

 Separate financial statements 

 Furniture,    
 fixtures and   
 office    
 equipment  Vehicles Total 

 Baht Baht Baht 
    

At 1 January 2016    
Cost 19,587,638 1,079,008 20,666,646 
Less Accumulated depreciation (15,623,863) (405,939) (16,029,802) 

Less  Provision for impairment - (478,952) (478,952) 
    

Net book amount  3,963,775 194,117 4,157,892 

    
For the year ended 31 December 2016    
Opening net book amount 3,963,775 194,117 4,157,892 
Addition 329,205 1,563,999 1,893,204 
Write-off (1,579) - (1,579) 

Depreciation  (1,182,276) (172,999) (1,355,275) 
    

Net book amount  3,109,125 1,585,117 4,694,242 

    
At 31 December 2016    
Cost 19,922,048 2,643,008 22,565,056 
Less Accumulated depreciation (16,812,923) (578,939) (17,391,862) 

Less  Provision for impairment - (478,952) (478,952) 
    

Net book amount  3,109,125 1,585,117 4,694,242 

    
For the year ended 31 December 2017    
Opening net book amount 3,109,125 1,585,117 4,694,242 
Addition 82,104 - 82,104 
Disposal, net - (1,320,761) (1,320,761) 

Depreciation  (2,095,128) (264,355) (2,359,483) 
    

Net book amount  1,096,101 1 1,096,102 

    
At 31 December 2017    
Cost 20,004,152 1,079,007 21,083,159 
Less Accumulated depreciation (18,908,051) (600,054) (19,508,105) 

Less  Provision for impairment - (478,952) (478,952) 
    

Net book amount  1,096,101 1 1,096,102 
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16 Goodwill 
 Consolidated  

financial statements 

 31 December 
2017 

31 December 
2016 

 Baht Baht 
   

At 1 January   
Cost  98,604,170 52,315,653 
   

Net book amount 98,604,170 52,315,653 
   

For the year ended 31 December   
Opening net book amount 98,604,170 52,315,653 
Acquisition of subsidiary - 46,288,517 
Impairment loss (52,315,653) - 
   

Closing net book amount 46,288,517 98,604,170 
   

At 31 December   
Cost  98,604,170 98,604,170 
Less  Provision for impairment (52,315,653) - 
   

Net book amount 46,288,517 98,604,170 

 
During 2017, the Group recognised loss on impairment of goodwill of PGE amounting to Baht 52.32 million 
presented under “Other expense” in the consolidated profit or loss.  This resulted from a downturn in the market 
and the operating results does not meet the expectation. 
 
Goodwill is allocated to the cash-generating units (CGUs) identified according to business segment.  A segment-level 
summary of the goodwill allocation is presented below. 
 

 Consolidated 
financial statements 

 Power plant 
 Baht 
  

Goodwill allocation 46,288,517 

 
The recoverable amount of a 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 five-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 CGU operates.  
 
The key assumptions used for value-in-use calculations are as follows: 
 
 Power plant 
  

Gross margin
1
 35.29% 

Growth rate
2
 Nil 

Discount rate
3
 7.75% 

Recoverable amount  
   of the CGUs (Baht Millions) 1,263.74 

 
1 

Budgeted gross margin. 
2 

Weighted average growth rate used to extrapolate cash flows beyond the budget period. 
3 

Pre-tax discount rate applied to the cash flow projections. 
 
These assumptions have been used for the analysis of each CGUs within the business segment. 
 
Management determined budgeted gross margin based on past performance and its expectations of market 
development. The weighted average growth rates used are consistent with the forecasts included in industry 
reports. The discount rates used are pre-tax and reflect specific risks relating to the relevant segments. 
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17 Intangible assets 

 

 Consolidated financial statements 

  Right to    
 Right to use   sale under   
 gas branch power    
 piping   purchase Software  
 system agreements  License Total 

 Baht Baht Baht Baht 

At 1 January 2016     
Cost 6,288,111 157,000,000 9,939,497 173,227,608 

Less  Accumulated amortisation (3,830,292) (3,408,008) (5,565,031) (12,803,331) 
     

Net book amount  2,457,819 153,591,992 4,374,466 160,424,277 

     
For the year ended 31 December 2016     
Opening net book amount  2,457,819 153,591,992 4,374,466 160,424,277 
Asset from acquisition of subsidiary - 311,578,412 - 311,578,412 
Additions - - 530,979 530,979 

Amortisation (419,208) (44,172,844) (1,096,999) (45,689,051) 
     

Net book amount  2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

     
At 31 December 2016     
Cost 6,288,111 468,578,412 10,458,477 485,325,000 

Less  Accumulated amortisation (4,249,500) (47,580,852) (6,650,031) (58,480,383) 
     

Net book amount  2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

     
For the year ended 31 December 2017     
Opening net book amount 2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 
Additions - - 132,100 132,100 

Amortisation (419,207) (48,047,992) (822,473) (49,289,672) 
     

Net book amount  1,619,404 372,949,568 3,118,073 377,687,045 

     
At 31 December 2017     
Cost 6,288,111 468,578,412 10,590,577 485,457,100 

Less  Accumulated amortisation (4,668,707) (95,628,844) (7,472,504) (107,770,055) 
     

Net book amount  1,619,404 372,949,568 3,118,073 377,687,045 

 

    

Separate 
financial statements 

    Software 
    License 

    Baht 
     

At 1 January 2016     
Cost    24,800 

Less  Accumulated amortisation    (3,876) 
     

Net book amount     20,924 

     
For the year ended 31 December 2017     
Opening net book amount     20,924 

Amortisation    (4,960) 
     

Net book amount     15,964 

     
At 31 December 2017     
Cost    24,800 

Less  Accumulated amortisation    (8,836) 
     

Net book amount     15,964 
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18 Deferred income tax 
 
 
The analysis of deferred tax assets and deferred tax liability is as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Deferred tax assets:     
Deferred tax asset to be recovered within 
   12 months 21,170,577 62,714,823 53,318,797 48,829,123 
Deferred tax asset to be recovered  
   more than 12 months  185,154,259 95,046,412 19,078,157 10,558,417 
     

 206,324,836 157,761,235 72,396,954 59,387,540 

     

Deferred tax liabilities:     

Deferred tax liability to be settled within 
   12 months  (16,850,818) (16,467,466) (12,057) (395) 
Deferred tax liability to be settled  
   more than 12 months (313,229,019) (315,505,904) - - 
     

 (330,079,837) (331,973,370) (12,057) (395) 
     

Deferred tax (liabilities) asset, net (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 

 
The movement of deferred income tax account is as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

At 1 January  (174,212,135) (186,722,770) 59,387,145 48,119,225 
Acquisition of subsidiary  - (37,915,736) - - 
Credited to profit or loss  74,009,328 52,261,566 12,986,647 11,245,437 
(Charged) credited to other     
   comprehensive income (9,334,547) 443,006 11,105 22,483 

Credit to other components of equity  (14,217,647) (2,278,201) - - 
     

At 31 December (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 

 
The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

    Property, plant      
 Allowance  Allowance for Allowance and equipment fair Employee    

 for doubtful declining in  for  value adjustment  benefit  Loss carried   
 account value of inventory impairment on consolidation obligations forward Others Total 

 Baht Baht Baht Bath Baht Baht Baht Baht 

         
Deferred tax assets         
At 1 January 2016 20,505,094 4,665,004 4,351,673 19,326,156 8,484,243 1,755,883 26,854,523 85,942,576 
Acquisition of subsidiary - - - 22,201,983 - 15,666,538 - 37,868,521 
(Charged) credited to         
   profit or loss  (677,755) (946,010) (1,294,207) (3,597,296) 320,424 27,440,332 11,849,445 33,094,981 
Credited to other         

   comprehensive income - - - - 855,157 - - 855,157 

         
At 31 December 2016 19,827,339 3,718,994 3,057,466 37,930,843 9,659,822 44,862,753 38,704,018 157,761,235 
(Charged) credited to         
   profit or loss  (1,719,407) (656,349) (57,466) (3,836,764) (374,228) 27,272,203 26,272,337 46,900,326 
Credited to other         

   comprehensive income - - - - 1,663,275 - - 1,663,275 

         

At 31 December 2017 18,107,932 3,062,645 3,000,000 34,094,079 10,948,869 72,134,956 64,976,355 206,324,836 
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18 Deferred income tax (Cont’d) 
 
 

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows: (Cont’d) 
 

 Consolidated financial statements - restated 

 
Investments in 

subsidiaries 

Power  
purchase  

agreement 
Surplus from 
revaluation Others Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 

Deferred tax liabilities:      
At 1 January 2016 (165,328,977) (30,960,131) (45,155,639) (31,220,599) (272,665,346) 
Acquisition of subsidiary  - (75,784,257) - - (75,784,257) 
Credited to profit or loss  9,633,052 8,834,568 - 698,965 19,166,585 
Charged to other comprehensive income - - - (412,151) (412,151) 

Charged to other components of equity (2,278,201) - - - (2,278,201) 
      

At 31 December 2016 (157,974,126) (97,909,820) (45,155,639) (30,933,785) (331,973,370) 
Acquisition of subsidiary       
(Charged) credited to profit or loss 29,049,834 9,609,599 - (11,550,431) 27,109,002 
Credited to other comprehensive income - - (10,824,580) (173,242) (10,997,822) 

Charged to other components of equity (9,536,617) - - (4,681,030) (14,217,647) 
      

At 31 December 2017 (138,460,909) (88,300,221) (55,980,219) (47,338,488) (330,079,837) 

      

Deferred income tax - net      

At 31 December 2016     (174,212,135) 

      

At 31 December 2017     (123,755,001) 

 

 Separate financial statements 

 Allowance for Employee   
 doubtful benefit    
 account obligations Others Total 

 Baht Baht Baht Baht 

Deferred tax assets     
At 1 January 2016 16,847,784 624,635 30,646,931 48,119,350 
(Charged) credited to profit or loss (9,000) 245,528 11,009,179 11,245,707 

Credited to other comprehensive income - 22,483 - 22,483 
     

At 31 December 2016 16,838,784 892,646 41,656,110 59,387,540 
(Charged) credited to profit or loss (12,000) 167,605 12,842,704 12,998,309 

Credited to other comprehensive income - 11,105 - 11,105 
     

At 31 December 2017 16,826,784 1,071,356 54,498,814 72,396,954 
 

 

Separate  
financial statements 

 Fair value 
 adjustments 

 Baht 

Deferred tax liabilities  
At 1 January 2016 (125) 

Charged to profit or loss (270) 
  

At 31 December 2016 (395) 

Charged to profit or loss (11,662) 
  

At 31 December 2017 (12,057) 
 

Presentation of statement of financial position are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 

As at 31 December     
Deferred tax assets 76,337,792 79,503,802 72,384,897 59,387,145 

Deferred tax liabilities (200,092,793) (253,715,937) - - 
     

Deferred income tax - net (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 
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18 Deferred income tax (Cont’d) 
 
 
Deferred income tax assets are recognised for tax loss carried forwards only to the extent that recognised of the 
related tax benefit through the future taxable profits is probable. 
 
The Group did not recognise deferred income tax assets of Baht 95.72 million in respect of tax loss carried 
forward approximately Baht 478.58 million.  A summary of the tax loss carried forward and the expiry dates are 
set out below: 
 

Expiry year 
Consolidated 

financial statements 

 Baht Million 
  

2018 24.42 
2019 33.07 
2020 50.03 
2021 89.74 

2022 281.32 
  

 478.58 

 
 

19 Borrowings 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Current     
Bank overdrafts 17,935,905 - - - 
Bill of exchanges - 197,909,316 - - 

Short-term loans from financial institutions 307,574,620 105,117,280 - 59,720,143 
     

Total bank overdrafts and short-term loans      
   from financial institutions 325,510,525 303,026,596 - 59,720,143 
     

Current portion of long-term borrowings     
- Debenture 800,000,000 - - - 
- Bank borrowings 24,960,000 24,960,000 - - 
- Liabilities under financial lease     

      agreements 8,114,431 9,549,734 - - 
     

Total current borrowings 1,158,584,956 337,536,330 - 59,720,143 

     

Non-current     
Debentures - 800,000,000 - - 
Long-term loans from financial institution 24,520,000 49,480,000 - - 
Liabilities under financial lease     

   agreements 9,400,059 13,644,662 - - 
     

Total long-term borrowings 33,920,059 863,124,662 - - 
     

 1,192,505,015 1,200,660,992 - 59,720,143 

 
Short-term borrowings of UWC amounting to Baht 45.40 million (31 December 2016: Baht 45.40 million) are secured 
by the land, buildings and cash deposits of the Group (Note 32). 
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19 Borrowings (Cont’d) 
 
 
Movement of borrowings for the year ended 31 December 2017 can be analysed as follows; 
 

 

Consolidated 
financial statements 

 Baht 
  

Opening balance 874,440,000 

Repayments (24,960,000) 
  

Closing balance 849,480,000 

 
The interest rate exposure on the borrowings is as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Borrowings:     
- at fixed rates 862,405,674 859,720,143 - 59,720,143 

- at floating rates 67,415,905 317,746,453 - - 
     

Total borrowings 926,821,579 1,177,466,596 - 59,720,143 

 
The interest rates at the statement of financial position date were as follows:  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 % % % % 
     

- Bank overdrafts MOR - - - 
- Bill of exchange - 5.30 - 5.75 - - 
- Denbeture 5.40 5.40 5.40 5.40 
- Short-term borrowing from     
     financial institutions 4.00 - 7.43 4.00 - 7.68 - 4.00 
- Long-term loan from     
     financial institutions MLR – 1 MLR - 1 - - 
- Liabilities under financial     
     lease agreements 2.75 - 6.85 5.00 - 6.85 - - 
 

The carrying amounts and fair values of certain long-term borrowings are as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

 Book Value Fair Value 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Long-term loans from financial     

   Institution 24,520,000 49,480,000 24,520,000 49,480,000 

 
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based on the borrowing rate which the 
management expects would be available to the Group at the statement of financial position date.  The carrying 
amounts of bank overdrafts, bill of exchange and short-term borrowings approximate their fair values.   



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 483

Capital Engineering Network Public Company Limited 
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements  
For the year ended 31 December 2017 

 
 

60 

19 Borrowings (Cont’d) 
 
 
Maturity of long-term borrowings (exclude liabilities under finance lease) is as follows: 
 

  

Consolidated  
financial statements 

   2017 2016 

   Baht Baht 
     

Within 1 year   824,960,000 24,960,000 

Later  than 1 year but not later 5 years   24,520,000 849,480,000 
     

   849,480,000 874,440,000 

 
Finance lease liabilities - minimum lease payments are as follows: 
 

  

Consolidated  
financial statements 

  2017 2016 

  Baht Baht 
    

Due within 1 year  8,208,263 9,561,696 

Later than 1 year but not later 5 years  9,361,958 13,654,053 
     

  17,570,221 23,215,749 

Less  Future finance charges on finance leases  (55,731) (21,353) 
     

Present value of finance lease liabilities  17,514,490 23,194,396 

 
Credit Facilities 
 
As at 31 December 2017, the Group has available unused letters of credit for purchase of goods and raw 
materials amounting to Baht 894.70 million (31 December 2016: Baht 1,340.00 million). 
 
 

20 Trade and other payables 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trade payable - third parties 389,072,658 174,465,950 - - 
Accrued expenses - third parties 55,229,537 69,569,471 3,889,875 4,064,059 
Accrued expenses - related parties     
   (Note 29.7) 450,000 - - - 
Revenue received in advance     
   - third parties 42,363,039 5,128,019 - - 
Amount due to third parties 29,077,317 35,974,117 5,792,206 5,792,205 
Amount due to related parties      
   - (Note 29.7)  13,803 - - - 
Other payables - directors (Note 29.7) 207,887 56,730 72,607 26,967 

Payable for subsidiary acquisition 59,695,113 70,416,555 - - 
     

 576,109,354 355,610,842 9,754,688 9,883,231 
  



รายงานประจำาปี 2560 484

Capital Engineering Network Public Company Limited 
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements  
For the year ended 31 December 2017 

 
 

61 

21 Employee benefit obligations 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Liabilities in the statement of      
financial position     

Post-employment benefits 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233 
     

     
Expenses in the statement of     

comprehensive income     
Post-employment benefits 6,152,146 6,523,097 838,028 580,397 
Remeasurement loss recognised in     

   other comprehensive income 8,316,383 3,523,457 55,524 112,417 
     

 14,468,529 10,046,554 893,552 692,814 

 
Movement in the defined benefit obligation are as follows: 
 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2017 2016 2017 2016 
 Baht Baht Baht Baht 
     

At 1 January 48,604,781 44,161,372 4,463,233 3,770,419 
Employee benefit obligations from     
   subsidiaries acquisition - 795,000 - - 
Current service cost 4,589,247 4,740,220 678,132 414,265 
Interest cost 1,562,899 1,782,877 159,896 166,132 
Remeasurement loss recognised in     

   other comprehensive income 8,316,383 3,523,457 55,524 112,417 
     

 63,073,310 55,002,926 5,356,785 4,463,233 
Benefits paid (6,588,718) (6,398,146) - - 
     

At 31 December 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233 

 

The principal actuarial assumptions used were as follows: 

 
 2017 2016 
 Baht Baht 
   

Discount rate 2.71% - 3.08% 2.72% - 3.48% 
Future salary increases 5.09% - 8.39% 5.75% - 8.41% 
Turnover rates 5.00% - 31.00% 0.00% - 31.00% 
Mortality rates 100.00% of TMO17 100.00% of TMO08 
Disable rates 10.00% of TMO17 10.00% of TMO08   
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21 Employee benefit obligations (Cont’d) 
 
 
 Consolidated financial statements 

  Impact on defined benefit obligation 

 Change in assumption Increase in assumption Decrease in assumption 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
       

Discount rate 0.50% 0.50% Decrease by 
0.05% 

Decrease by 
3.47% 

Increase by 
0.05% 

Increase by 
7.42% 

Salary growth rate 0.50% 0.50% Increase by 
0.05% 

Increase by 
3.49% 

Decrease by 
0.09% 

Decrease by 
6.59% 

 
The above sensitivity analyses 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 has been applied as 
when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position. 
 
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to 
the previous period. 
 
Changes in bond yields A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities.  
 
The weighted average duration of the defined benefit obligation is 11 - 24 years. 
 
Expected maturity analysis of undiscounted retirement as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

 
Less than a 

year 
Between 1-5 

years 
Between 6-10 

years 
Over 10 

years Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 
      

At 31 December 2017      
Retirement benefits 6,866,361 23,188,066 39,943,763 86,892,337 156,890,527 
      

At 31 December 2016      
Retirement benefits 6,835,535 19,232,291 40,852,548 59,599,001 126,519,375 
 

 Separate financial statements 

 
Less than a 

year 
Between 1-5 

years 
Between 6-10 

years 
Over 10 

years Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 
      

At 31 December 2017      
Retirement benefits - - 6,252,969 6,862,824 13,115,793 
      

At 31 December 2016      
Retirement benefits - - 9,188,452 5,908,034 15,096,486 
 
 

22 Share capital and share premium 
 

 Consolidated and Separate financial statements 

 Number of Ordinary Share  
 shares shares premium Total 

 Share Baht Baht Baht 
     

Authorised share capital     

At 1 January 2017 1,117,712,067 1,117,712,067 - 1,117,712,067 
     

At 31 December 2017 1,117,712,067 1,117,712,067 - 1,117,712,067 
     

Issued and paid-up share capital     

At 1 January 2017 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 
     

At 31 December 2017 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 
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23 Warrants  
 
 

Ua Withaya Public Company Limited 
 

Warrants No.2 (UWC-W2) 
 

On 3 April 2015, UWC issued warrants to offer to its existing shareholders detailed as follows:  
 

Type of warrants : Issued in the names of respective holder and negotiable. 
 

Term of warrants : 4 years from the issuing and offering date 
 

Number of warrants : Unit 5,540,154,997 
 

Ratio : Old ordinary share per 1 warrant 
 

Offering price : Baht 0 per unit 
 

Exercise ratio : 1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable) 
 

Exercise price : Baht 0.1 per share (which will be changeable) 
 

Exercise date : On the last business day of March and September of each 
     year, throughout the term of the warrants 
 

Last exercise date : 29 March 2019 
 
Movement of warrants to purchase ordinary share is as follows; 

 

Consolidated 
financial statements  

 Warrants  
  

Opening balance 5,539,809,313 

Less  Exercised warrants during the year (42,608) 
  

Closing balance 5,539,766,705 
 

In March 2017, there are 42,608 UWC-W2 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants 
amounting to Baht 4,260 were already received and share issuance process were completed in April 2017. 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited 
 
Warrants No.1 (RWI-W1) 
 
On 30 April 2015, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2015 has approved issuance of warrants to 
existing shareholders. The issuance process was completed on 30 September 2015. In addition, the meeting 
approved capital increase from Baht 300.00 million to Baht 450.00 million by issuing new ordinary shares of 
300,000,000 shares, at par value of Baht 0.50, to support exercise of warrants RWI-W1. The Company registered the 
increase in capital as approved with the ministry of commerce on 7 July 2015. 
 

Type of warrants : Issued in the names of respective holder and negotiable. 
 

Term of warrants : 3 years from the issuing and offering date (offering date 30 September 2015) 
 

Number of warrants : 299,982,259 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 1.60 per share  
 

Exercise date : Every 15th of March, June, September and December of each year,  
  throughout the term of the warrants. 
 

Last exercise date : 29 June 2018 
 

Warrants is approved as securities in MAI on 13 July 2015.   

 



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 487

Capital Engineering Network Public Company Limited 
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements  
For the year ended 31 December 2017 

 
 
23 Warrants (Cont’d) 

 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited (Cont’d) 
 
Warrants No.1 (RWI-W1) (Cont’d) 
 
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows: 
 

  

Consolidated 
financial statements  

  Warrants 
   

Opening balance  299,780,159 

Less  Exercised warrants during the year  (5,832,339) 
   

Closing balance  293,947,820 

 
In June 2017, there are 5,832,339 RWI-W1 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants 
amounting to Baht 9,331,743 were already received and share issuance process were completed in June 2017. 
 
Capital Engineering Network Public Company Limited 
 
Warrants No.4 (CEN-W4) 
 
On 14 November 2016, the Board of Director Meeting no.6/2016 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 : Issued in the names of respective holder and negotiable. 
 
Term of warrants : 2 years from the issuance date. Date of issuance is on 23 December 2016 and 

Maturity date is on 22 December 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 30 March 2018) 
 
Last exercise date : 21 December 2018 
 
First trading date is on 19 January 2017. 
 
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows: 
 

  Warrants 
   

Opening balance  372,366,551 
   

Closing balance  372,366,551 
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24 Legal reserve 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

At 1 January  29,423,562 29,423,562 29,423,562 29,423,562 

Appropriation during the year 345,913 - 345,913 - 
     

At 31 December  29,769,475 29,423,562 29,769,475 29,423,562 
 

The Public Companies Act B.E. 2535, section 116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its 
annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any) until this account reaches an amount not 
less than 10% of the registered authorised capital.  The legal reserve is not available for dividend distribution.   
 
 

25 Other Income 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 

Gain on sales of short-term      
   investments - 4,182,533 - - 
Sale of scrap from raw materials 49,824,859 24,563,371 - - 
Interest income 35,552,904 32,309,996 4,661,375 8,425,042 
Dividend income 981,564 240,000 981,564 10,568,008 
Gain on sale of assets 443,301 267,121 - - 

Other 1,775,550 6,423,482 3,071,901 6,926,131 
     

 88,578,178 67,986,503 8,714,840 25,919,181 
 
 

26 Expense by nature 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Raw material and consumables used 1,818,420,496 1,431,136,248 - - 
Staff costs 310,984,353 264,575,628 10,702,824 11,011,712 
Repair and maintenance expenses 10,462,570 7,407,901 - - 
Depreciation and amortisation 183,429,725 172,639,700 2,411,443 1,406,151 
Finance costs 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624 
Doubtful accounts 4,735,220 11,062,077 - - 
Reversal of allowance for doubtful     
   accounts (10,053,249) (2,555,711) (60,000) (60,000) 
Allowance for declining      
   in value of inventories (reversal) (1,896,876) 283,687 - - 
Utility expenses 51,492,458 37,873,925 - - 
Director remunerations (Note 29.3) 41,293,844 38,447,794 11,137,795 9,876,383 
Transportation expenses 23,950,433 16,552,699 - - 
Other expense     
  - Loss on disposal of equipment - - 77,770 - 
  - Doubtful accounts on loans (Note 11) - 9,475,508 8,000,000 21,475,508 
  - Loss on impairment non-current  
      assets (Note 15) 22,402,859 599,951 - 518,443 
  - Loss from exchange rate (2,706,184) (976,388) - - 
  - Loss on impairment of investments     
       in subsidiaries (Note 13.1) - - 83,842,859 35,454,488 
  - Loss on impairment of investments     
       in associate (Note 13.2) 110,754,937 - - - 
  - Loss on impairment of investments     
       in Joint venture (Note 13.3) 54,946,525 - - - 
  - Loss on impairment in goodwill     
       (Note 16) 52,315,653 - - - 

Others 171,882,832 135,377,410 13,094,628 15,202,808 
     

Total 2,899,227,069 2,187,147,023 130,695,806 97,568,117 
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27 Income taxes 
 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2017 2016 2017 2016 
 Baht Baht Baht Baht 
     

Current income tax expense (29,547,445) (3,596,474) (39,097,007) - 

Deferred income tax (Note 18) 74,009,328 52,261,566 12,986,647 11,245,437 
     

Income tax  44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437 

 
The tax on the Company’s profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the basic 
tax rate of the home country of the Group as follows: 
 

 

Consolidated financial 
statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Profit (loss) before tax (354,938,621) (211,516,393) 33,028,614 (105,173,186) 
     

Tax calculated at a tax rate of 20%  
   (2016: 20%) 70,987,724 42,303,279 (6,605,723) 21,034,637 
Tax effect of:     
Income not subject to tax 12,887,250 3,559,226 100,313 2,603,756 
Expenses not deductible for tax purpose (65,708,631) (13,255,156) (20,073) (262,959) 
Tax losses for which no deferred income tax     
   asset was recognised (2,039,580) (14,576,467) - (12,129,997) 
Temporary different which was not set up      
   deferred tax asset (6,499,415) - (21,359,766) - 
Untilisation of previously unrecognised     
   tax losses 33,059,647 - - - 
Utilisation of previously unrecognised     

   tax losses 1,774,888 30,634,210 1,774,889 - 
     

Income tax  44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437 
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28 Earnings per share 
 

 
Basic earnings per share is calculated by dividing the gain (loss) attributable to owners by the weighted average 
number of ordinary shares in issue during the period. 
 

The diluted earnings 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 23). 
 

 
28.1 Basic earnings per share 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended 31 December     
Profit (loss) from continuing     
   operations attributable to      
   owners of the parent (Baht) (156,664,549) (122,212,751) 6,918,254 (93,927,749) 
Loss from discontinued operations      
   attributable to owners of      

   the parent (Baht) - (986,319) - - 
     

Profit (loss) attributable to      
   owners of the parent (Baht) (156,664,549) (123,199,070) 6,918,254 (93,927,749) 
Weighted average number of      
   ordinary shares (Shares) 745,141,378 745,141,378 745,141,378 745,141,378 
     

Basic earnings per share (Baht)     
   From continuing operations (0.2102) (0.1640) 0.0093 (0.1261) 
   From discontinued operations - (0.0013) - - 

 

 
28.2 Diluted earnings per share 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended 31 December     
Profit (loss) from continuing     
   operation attributable to      
   owners of the parent (Baht) (156,664,549) (122,212,751) 6,918,254 (93,927,749) 
     

Adjustment for:     
Effect from warrants issued by     

   subsidiaries (Baht) (10,666,144) (2,621,389) - - 
     

Loss from continued operations     
   used to determine diluted loss     

   per share (Baht) (167,330,693) (124,834,140) 6,918,254 (93,927,749) 
     

Loss from discontinued operation      
   attributable to owners of      
   the parent (Baht) - (986,319) - - 
     

Adjustment for:     
Effect from warrants issued by     

   subsidiaries (Baht) - (192,691) - - 
     

Loss from discontinued operations 
   used to determine diluted     

   loss per share (Baht) - (1,179,010) - - 
     

Weighted average number of     
   ordinary shares for diluted     
   earnings per share (Shares) 745,141,378 745,352,785 745,141,378 745,352,785 
     

Diluted earnings per share (Baht)     
   From continuing operations (0.2246) (0.1675) 0.0093 - 
   From discontinued operations - (0.0016) - - 
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29 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 34.71% 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: 
 

 Country of  
Name of entities incorporation Natures of relationship 

   

Subsidiaries   
   

1. Rayong Wire Industries Public Company 
   Limited 

Thailand 72.18% shareholding and some common 
   directors 

   

2. Ua Withya Public Company Limited Thailand 39.23% 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 25.50% indirectly owned subsidiary through 
   Ua Withaya Public Company Limited  

   

8. UWC Komen Biomass Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through 
   Ua Withaya Public Company Limited  

   
9. UWC Solar Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through  

   Ua Withaya Public Company Limited 
   

10. Satuek Biomass Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through  
   Ua Withaya Public Company Limited 

   

11. UWC Amphan Biomass Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through  
   Ua Withaya Public Company Limited 

   
12.  Green Energy Plantation Company Thailand 21.58% indirectly owned subsidiary through 
    Limited     Ua Withaya Public Company Limited 
   
13.  UWC (Cambodia) Company Limited Cambodia 27.46% indirectly owned subsidiary through 
         Ua Withaya Public Company Limited 
   

Joint venture   
   

14. Sunflowergreen Co., Ltd. Thailand A joint venture of Evergreen Biomass  
     Company Limited at 25.00% 
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29 Related party transactions (Cont’d)  
 
 
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: (Cont’d) 
 

 Country of  
Name of entities incorporation Natures of relationship 

   

Associate   
   

15. Dimet (Siam) Public Company Limited Thailand An associate company of Ua Withaya Public  
   Company Limited at 24.50% 

   

16.  Ayutthaya Power Systems Company Limited Thailand An associate company of Ua Withaya Public 
     Company Limited at 30.00% 
   
17.  Saraburi Energy Systems 2 Thailand An associate Company of Ua Withaya Public 
     Company Limited at 30.00% 
   
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 pricing policies for particular types of transactions are explained further below: 
 

Transactions Pricing policies 
  

Sales of goods Cost plus margin at the rate of 10.00% - 25.00% 

Revenue from projects Contract price 

Management fee Contract price 
Rental income Contract price (Cost plus margin at 
    the rate of 10.00% - 25.00%) 
Fee income from use of assets as collateral  2.00% per annum of mortgaged value 
   for credit facilities  
Interest income The amount approved by the Company’s directors,   

based on borrowing cost of the Company 
Purchase and sale equity securities Market price 
Dividends income The amount approved by the Company’s 
    shareholders 
Director and management benefit expenses representing  The amount approved by the Company’s directors 
  salary, meeting allowance, per-diam and bonus    and shareholders 
   



บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน) 493

Capital Engineering Network Public Company Limited 
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements  
For the year ended 31 December 2017 

 
 

70 

29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: 
 
 
29.1 Revenue 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Subsidiaries     
Revenue from rental income - - 211,680 211,680 
Internal audit - - 2,760,000 3,120,000 
Interest income - - 4,246,391 3,419,862 
Dividend income - - - 10,328,008 

     

Related companies     
Revenue from projects - 5,513,074 - - 
Interest income 7,924,565 5,693,131 - 4,495,270 

 
 

29.2 Expenses 
 

 

Consolidated 
financial information 

Separate  
financial information 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Other related companies     
Purchase Goods / Service 42,250 - - - 

 
 
29.3  Director remunerations 

   (included in “Selling expenses” and “Administrative expenses”) 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Key management personnel     
   Short-term employee benefits 38,708,997 36,514,677 10,567,304 9,357,357 

   Retirement benefits 2,584,847 1,933,117 570,491 519,026 
     

 41,293,844 38,447,794 11,137,795 9,876,383 
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d) 
 
 
29.4  Short-term investments  
    (included in “trading securities”) 

 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

A related company     
   Equity securities 99,157,804 93,070,822 117,924,127 153,187,018 

 
The movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: 
 

 

Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

 Baht Baht 
   

Opening net book amount  93,070,822 153,187,018 
Additions 41,990,087 41,990,087 
Disposal - (41,349,873) 
Write-off (Note 9) (2,406,925) (2,406,925) 

Fair value adjustment (33,496,180) (33,496,180) 
   

Closing net book amount 99,157,804 117,924,127 

 
 

29.5 Trade and other receivables 

 

 

Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trade accounts receivable (Note 10)     
   Related companies 14,120,263 16,620,653 - - 

   Less  Allowance for doubtful account (14,120,263) (14,120,263) - - 
     

 - 2,500,390 - - 

     
Other receivables (Note 10)     
   Directors 2,348,340 2,860,312 - 463,175 

   Related companies 170,085,671 170,085,671 - - 
     

 172,434,011 172,945,983 - 463,175 

     
Accrued income (Note 10)     
   Subsidiaries - - 12,317,573 8,071,959 

   Related companies 404,556 929,794 - - 
     

 404,556 929,794 12,317,573 8,071,959 
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d) 
 
 
29.6  Short-term loans to related parties  

 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Subsidiaries - - 163,940,000 86,440,000 

Less  Allowance for doubtful account - - (39,900,000) (31,900,000) 
     

Subsidiaries, net - - 124,040,000 54,540,000 

Related companies 8,858,890 12,500,000 - - 
     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 
The movements of short-term loans for the year ended 31 December are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Opening balance  12,500,000 76,660,000 54,540,000 107,760,000 
Additions 9,347,802 119,775,988 82,500,000 15,900,000 
Repayment - (183,935,988) (5,000,000) (57,120,000) 
Doubtful debt for loan to subsidiary - - (8,000,000) (12,000,000) 
Transfer to short-term loans     
   to third parties (12,500,000) - - - 

Unrealised loss on exchange rate (488,912) - - - 
     

Closing balance 8,858,890 12,500,000  124,040,000 54,540,000 

 
Transaction incurred during 2017 
 
During the year of 2017, the Company provided short-term loan amounting to Baht 80.00 million to UWC.  The loan is 
dominated in Thai Baht and is due within 4 months which carries interest rate 4.20% per annum.  The Company 
provided short-term loan amounting to Baht 2.50 million to WJC. The loan is dominated in Thai Baht and is due within  
3 months which carries interest rate MLR-1.75% per annum. 
 
In the second quarter of 2017, the company received the repayment of the principal of loan to EBM amounting to Baht 
5.00 million.  
 
The Company assessed the recoverability for remaining balance of loan to EBM and recognised doubtful debt 
amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial information. 

 
Transaction incurred during 2016  
 
In the third quarter of 2016, the Company received the repayment of the principal loan to Thansettakij Co., Ltd. 
amounting to Baht 57.12 million. 
 
The Company assessed the recoverability for loan to WJC and recognised doubtful debt amounting to Baht 12.00 million 
under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended 31 December 2016. 
 
In the first quarter of 2016, a subsidiary, UWC, provided short-term amounting to Baht 119.78 million to a related 
company.  The loan is dominated in Thai Baht and is due within 6 - 12 months, carrying interest rate 5.00% - 6.00% per 
annum. UWC received full payment within the year.    
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d) 

 
 

29.7  Amount due to related parties  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Accrued expense     
   - related companies 450,000 - - - 
Amount due to related parties 13,803 - - - 

Other payable - directors 207,887 56,730 72,607 26,967 
     

 671,690 56,730 72,607 26,967 

 
 
29.8 Commitments with related parties 

 
 
As at 31 December 2017, the Company had commitment related to its subsidiaries which are summarised as 
follows: 
 
The guarantee of credit facilities for subsidiaries as follows: 

 
Ua Withya Public Company Limited    not exceeding Baht 130 million 
Enesol Company Limited    not exceeding Baht 350 million 
Pipe Line Engineering Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
Evergreen Biomass Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
WJC Enterprise Company Limited    not exceeding Baht 150 million 

 
The use of the Company’s assets to be pledged as collateral for credit facilities of subsidiaries (Note 34) as 
follows: 
 
Enesol Company Limited    not exceeding Baht 350 million 
Pipe Line Engineering Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
Evergreen Biomass Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
WJC Enterprise Company Limited    not exceeding Baht 150 million 

 
 
30 Dividends 

 
 
Transactions incurred during 2016 
 
Subsidiaries - Ua Withya Public Company Limited 
 
At the subsidiary’s Annual General Meeting of Shareholder on 28 April 2016, the meeting approved payment of 
dividends for the operation results of 2015 amounting to Baht 26.32 million to the shareholders listed in the 
register on 12 May 2016. The dividend was paid to shareholders on 27 May 2016.  The Company had recorded 
dividend received amounting to Baht 10.33 million and recognised under “Other income” in the separate 
financial statements and eliminated the transaction in the consolidated financial statements. 
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31 Commitments 
 
 
The future aggregate minimum lease payment under non-cancellable operating leases are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht 
     

Within 1 year 6.36 8.92 0.79 3.16 
Later than 1 year but not later      
   than 5 years 7.61 11.25 0.58 1.38 

Later than 5 years 4.00 - - - 
     

 17.97 20.17 1.37 4.54 

 
The future aggregate payment for other commitments are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht 
     

Bank guarantees 60.25 30.56 - - 
Purchase of shares agreement - 7.85 - 7.85 
Legal consultant fee 0.55 0.55 - - 
Repair and maintenance agreements 117.78 152.87 - - 
Unused letters of credit for goods and     

   raw materials 274.71 1,340.00 - - 
     

 453.29 1,531.83 - 7.85 

 
 
32 Pledged assets 

 
 
32.1 As at 31 December 2017, bank deposits of RWI amounting to Baht 168.90 million (31 December 2016: 

Baht 168.90 million) are pledged as collateral for credit facilities of the subsidiary: 
 
a) short-term and long-term borrowings; 
b) letters of guarantee; and 
c) credit facilities and liability under trust receipt for purchasing raw material. 
 
 

32.2 As at 31 December 2017, the machinery for a production project for electricity and heat energy of ENS 
according to the agreement with Thai-German Ceramic Public Company Limited, is used as collateral for 
a borrowing from a domestic financial institution pursuant to the mortgage agreements. 

 
 

32.3 As at 31 December 2017, bank deposits of ENS amounting to Baht 7.61 million was pledged as collateral 
for the borrowings from a domestic financial institution. 

 
 

32.4 As at 31 December 2017, certain investment properties of the Company are pledged as collaterals for 
credit facilities of RWI and ENS. 

 
 
32.5 As at 31 December 2017, property and plant of UWC which carrying value of Baht 275.05 million  

(31 December 2016: Baht 253.96 million), together with an indemnity right from related insurance of such 
plant are mortgaged as collateral for a short-term borrowings from a domestic financial institution. Bank 
deposits of UWC amounting to Baht 42.42 million are pledged as collateral for bidding projects.   
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33 Promotional privileges 
 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited 
 
RWI received promotional privileges from the Board of Investment on 29 June 2012 for manufacturing of steel 
wire and steel wire mesh. Under the promotional privileges, RWI 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  
13 February 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. RWI must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 
 
Enesol Company Limited 
 
ENS received promotional privileges from the Board of Investment on 7 June 2011 for manufacturing electricity. 
Under the promotional privileges, ENS 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 30 June 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 
29 June 2025).  ENS must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 
 
UWC Komen Biomass Company Limited (Formerly : TRC Clean Energy Company Limited) 
 
UKB received promotional privileges from the Board of Investment on 21 May 2008 for generating electricity 
from biomass. Under the promotional privileges, UKB 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 11 October 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.  UKB must comply with the conditions and restrictions provided in the 
promotional certificates. 
 
 
Satuek Biomass Company Limited 
 
SATUEK received promotional privileges from the Board of Investment on 18 November 2003 for generating 
electricity. Under the promotional privileges, SATUEK 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 21 January 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 
must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 
   

Promoted Non

Promoted Non

21 2018 1 / 2018 
2017 8 2018. 

0.106 64.24 
25 2018.
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33 Promotional privileges (Cont’d) 
 
 

UWC Amphan Biomass Company Limited 
 

UAB received promotional privileges from the Board of Investment on 28 November 2005 for generating 
electricity. Under the promotional privileges, UAB 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 31 January 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.  UAB must 
comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 

Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the following: 
 

 For the year ended 31 December 2016 

 Promoted Non-promoted  
 activity activity Total 

 Baht Baht Baht 
    

Revenue from sales 382,720,464 721,035,871 1,103,756,335 
Revenue from services - 7,878,075 7,878,075 

Other income 12,972,038 11,554,001 24,526,039 
    

Total 395,692,502 740,467,947 1,136,160,449 
 

 For the year ended 31 December 2017 

 Promoted Non-promoted  
 activity activity Total 

 Baht Baht Baht 
    

Revenue from sales 703,364,186 857,219,275 1,560,583,461 
Revenue from services 3,466,668 928,664,977 932,131,645 
Profit (loss) from investment - (30,743,621) (30,743,621) 

Other income 18,662,800 69,915,378 88,578,178 
    

Total 725,493,654 1,825,056,009 2,550,549,663 
 
 

34 Event after the reporting period 
 
 

On January of 2018, UWC, a subsidiary of the Group, issued and offered the unsubordinated and guaranteed 
debentures with a debenture holders’ representative in the named-registered certificate debentures publicly for 
Baht 600 million. The debentures are due within January 2020 and carry interest at the rate of 6.25% per 
annum. UWC, a subsidiary of the Group, guaranteed debentures with pledges of the following:  
 

1.) Land and building owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 77,896,000. 
 

2.) Machine which owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 317,391,000. 
 

3.) 23,998,000 Shares of UKB (UWC’s subsidiary) owned by UWC, a subsidiary of the Group, with par value of 
Bath 10 each, totalling Baht 239,980,000 has a carrying value as at 31 December 2016 of Baht 154,319,987. 
 

4.) 330,000,000 Shares of RWI owned by the Company with par of Bath 2 each, totalling Baht 660,000,000. 
 

For using investment in RWI owned by the Company as collateral of debentures, UWC, a subsidiary of the 
Group, guaranteed the Company with pledges of the following: 
 

1.) Land and building owned by UAB (UWC’s subsidiary) has an appraisal cost of Baht 44,125,044. 
 

2.) Machine owned by UAB (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht 54,527,000. 
 

3.) Land and building owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 134,841,000. 
 

4.) Machine which owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht 
54,527,000. 

 

On 21 February 2018, the Board of Director meeting no.1 / 2018 of RWI had passed a resolution approving RWI to 
pay the dividend from the operating results of 2017, to the shareholders listed in the register on 8 March 2018. 
Dividends were announced at the rate of Baht 0.106 per share totaling Baht 64.24 million. Dividends will be paid on 
25 May 2018. 
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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 10 May 1991.  The address of the Company’s 
registered office is as follows: 
 

900/15, 19
th
 Floor, SVOA Tower, Rama 3 Road, Bangpongpang, 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 summarised as follows: 
 

Name of the entity Type of business 
  
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 
  
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 selling agricultural  

   products and by products 
  
8. UWC Komen Biomass Company Limited (“UKB”) Biomass power plant project 
  
9. UWC Solar Company Limited (“SLR”) Solar power plant 
  
10. Satuek Biomass Co., Ltd. (“SATUEK”) Biomass power plant project 
  
11. UWC Amphan Biomass Company Limited (“UAB”) Biomass power plant project 
  
12. Green Energy Planatation Company Limited (“GEP”) Manufacturing and selling agricultural products 
  
13. UWCC (Cambodia) Company Limited (“UWCC”) Manufacturing and selling woodchips 
 

This Group consolidated and separate financial statements were authorised for issuing by the Board of Directors 
on 23 February 2018.  
 
 

2 Accounting policy 
 
 

The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated and separate financial 
statements are set out below: 
 
 

2.1 Basis of preparation 
 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai generally 
accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting 
Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of 
the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act. 
 

The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention, 
except short-term investment (Note 2.6) and land (Note 2.9) as disclosed in the accounting policies below. 
 

The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles 
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise 
judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher 
degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the 
consolidated financial statements are disclosed in Note 4. 
 

An English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared from the 
statutory financial statements that are in the Thai language.  In the event of a conflict or a difference in 
interpretation between the two language, the Thai language statutory financial statements shall prevail. 
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2 Accounting policy (Cont’d) 
 
 
2.2 Revised financial reporting standards, and related interpretations 

 
Revised financial reporting standards and interpretations are effective for accounting periods beginning on 
or after 1 January 2017 and 2018. 
 
The Group’s management assessed and considered that the revised standards will not have a material 
impact on the Group. 
 
 

2.3 Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures 
 
(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. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the 
Group. They are deconsolidated from the date that control ceases. 
 
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 re-measured 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. 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, non-controlling 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 group 
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides 
evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been 
changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group. 
 
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less 
impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent 
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment. 
 
A list of the Group’s principal subsidiaries are set out in Note 13. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.3 Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d) 
 

(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. 
 

(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. 
 
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 Note13. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.3 Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d) 
 
(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 is reduced but significant influence is retained, only a 
proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is 
reclassified to profit or loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest 
in an associates is recognise in profit or loss. 
 
The Group’s share of its associates 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, the Group does not recognise further 
losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associates. 
 
The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the 
investments in the associates 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 recognises the amount adjacent to share of profit (loss) of associates in profit or loss. 
 
Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the 
extent of the Group’s interest in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the 
transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of 
associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted 
by the Group. 
 

(7) Separate financial statement 
 
In the separate financial statements, investments in subsidiaries and associates are accounted for 
at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from 
contingent consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment. 
 
 

2.4 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 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 year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
recognised in the profit or loss. 
 
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any 
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely, 
when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange 
component of that gain or loss is recognised in profit and loss. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.4 Foreign currency translation (Cont’d) 
 

(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: 

 

 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; 

 Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at average 
exchange rates; and 

 All resulting exchange differences are recognised 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. 

 
 

2.5 Cash and cash equivalents 
 

In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with 
banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less and bank 
overdrafts. In the statements of financial position, bank overdrafts are shown in current liabilities. 
 
 

2.6 Investments 
 

Investments other than investments in subsidiaries, associates and joint ventures are classified into the 
following four categories: (1) trading investments; (2) held-to-maturity investments; (3) available-for-sale 
investments; and (4) general investments.  
 

The classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired. Management 
determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates 
such designation on a regular basis.  
 

1.  Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations 
 in price are classified as trading investments and included in current assets.  
 

2.  Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are 
 classified as held-to-maturity. 
 

3.  Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to 
 liquidity needs or changes in interest rates, are classified as available-for-sale.  
 

4.  Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments. 
 

All categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration 
paid plus transaction cost. 
 

Trading investments and available for sale investments are subsequently measured at fair value. The 
unrealised gains and losses of trading investments are recognised in profit or loss. The unrealised gains 
and losses of available for sale investments are recognised in other comprehensive income. 
 

Held-to-maturity investments are carried at amortised cost using the effective yield method less impairment 
loss. 
 

General investments are carried at cost less impairment loss. 
 

A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If 
the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to 
profit or loss. 
 

On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount 
is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Company's holding of a 
particular investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined 
by the weighted average carrying amount of the total holding of the investment.   

.
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.7 Trade and other receivables 
 
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at the 
remaining amount less any allowance for doubtful receivables 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 in 
which they are identified and recognised in profit or loss within administrative expenses. 
 
 

2.8 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 realisable value.  
 
The cost of raw materials (steel), agricultural products, biomass materials, factory supplies and work in 
progress is determined by the weighted average method and the cost of industrial goods is determined 
by the first-in, first-out method. 
 
The cost of finished 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 manufactured inventories 
and 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 realisable 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. 
 
 

2.9  Property, plant and equipment  
 
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuers every 3 years.  All other 
property, plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation. 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 credited 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 debited against gain on asset revaluation directly in 
equity; all other decreases are charged to profit or loss.  
 
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: 
 
Buildings and improvements 10 - 20 years 
Hydroelectric power plants 15 years (Based on agreement) 
Machinery and equipment 5 - 15 years 
Tunnel boring machinery  

- Useful lives 5 - 15 years 
Furniture, fixtures, and office equipment 5 - 10 years 
Vehicles 5 years 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 
2.9 Property, plant and equipment (Cont’d) 

 
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. 
 
 

2.10 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. 
 
 

2.11 Goodwill 
 
At the date of acquisition. 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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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.12 Intangible assets  
 
Computer software licenses 
 
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring 
to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5 - 10 years. 
 
Cost of gas branch piping system 
 
Cost of gas branch piping system have a finite useful life and are carried at cost less accumulated 
amortisation, and impairment (if any). Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate 
the cost of gas branch piping system 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 amortised over 
the periods of the Power Purchase Agreements, which are between 8 to 13 years. Amortisation is calculated 
using the straight-line method. 
 
 

2.13 Impairment of assets 
 
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and are 
tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation 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. 
 
 

2.14  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 property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over 
the shorter period of the useful life of the asset and the lease term. 
 
Leases - 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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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 
2.15 Borrowing 

 
Borrowing are recognised initially at fair value, net of transactions costs incurred. Borrowings are 
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and the 
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective yield 
method.  
 
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent 
that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the 
draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility 
will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the 
period of the facility to which it relates. 
 
Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer 
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date. 
 
Borrowing costs 
 
General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of 
qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their 
intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are 
substantially ready for their intended use or sale. 
 
Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure 
on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation. 
 
All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred. 
 
 

2.16 Current and deferred income taxes 
 
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, 
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. 
In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively. 
 
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at 
the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate 
taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations 
in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on 
the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities. 
 
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from 
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements. 
 
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in 
a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting 
nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted 
or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred 
income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. 
 
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred income tax is provided on 
temporary differences arising from investments in subsidiaries, associates and joint arrangements, except 
where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that 
the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.  
 
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current 
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to 
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable 
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.17 Employee benefits 
 
Short-term employee benefits 
 
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 
incurred. 
 
Defined contribution plans 
 
The Group participates in a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets for which are 
held in a separate trustee-administered fund and are managed by a licensed Fund Manager.  The Group 
has no legal or constructive obligations to pay further contributions once the contributions have been paid. 
The contributions are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions 
are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is 
available. 
 
Retirement benefit 
 
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 one or 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. They are included in retained earnings in the statements of changes in equity. 
 
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss. 
 
 

2.18  Provisions 
 
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past 
events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount 
has been reliably estimated. Restructuring provisions comprise lease termination penalties and employee 
termination payments. Provisions are not recognised for future operating losses. 
 
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement 
is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the 
likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small. 
 
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the 
obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the 
risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognised as 
interest expense. 



รายงานประจำาปี 2560 510

Capital Engineering Network Public Company Limited 
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements 
For the year ended 31 December 2017 

 
 

26 

2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.19 Share capital 
 
Ordinary shares is classified as equity. 
 
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in 
equity as a deduction, net of tax, from the proceeds. 
 
Where any companies within the Group purchases the Company’s equity share capital (treasury shares), 
the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is 
deducted from equity attributable to the Company’ s equity holders until the shares are cancelled or 
reissued. Where such shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly 
attributable incremental transact costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to 
the Company’s equity holders. 
 
 

2.20 Warrants 
 
Group as an issurer 
 
Warrants are issued to existing shareholders to subscribe for ordinary shares. Proceeds from issuing 
warrants (if any) net of related expenses are shown under “Warrants” in shareholders’ equity when the 
warrants are issued.  Proceeds from exercised warrants net of related expenses are shown under share 
capital. 
 
 

2.21 Construction contract 
 
A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination 
of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions or 
their ultimate purpose or use. 
 
When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised 
to the extent of contract costs incurred where it is probable those costs will be recoverable. Contract costs 
are recognised as expenses in the period in which they are incurred. 
 
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably and it is probable that the contract 
will be profitable, contract revenue is recognised over the period of the contract. When it is probable that 
total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense 
immediately. 
 
Costs incurred in the year in connection with future activity on a contract are excluded from contract costs in 
determining the stage of completion. They are presented as inventories, prepayments or other assets, 
depending on their nature.  
 
The Group presents as an asset the gross amount due from customers for contract work for all contracts 
in progress and for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceed 
progress billings. Progress billings not yet paid by customers and retention are included within ‘trade and 
other receivables. 
 
The Group presents as a liability the gross amount due to customers for contract work for all contracts in 
progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses). 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 

2.22  Revenue recognition 
 
Sale of goods 
 
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership are 
transferred to the buyer.  No revenue is recognised if there is continuing management involvement with 
the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated 
costs or the probable return of goods. 
 
Revenue from sale of electricity and heat energy 
 
Revenue from sale of electricity and heat energy is recognised in profit or loss 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 projects 
 
Revenue from projects is recognised in statement of comprehensive income when the project are 
completely inspected by and delivered to the buyer at the Group’s plant because the significant risks and 
rewards of ownership have been transferred to the buyer.  
 
For the projects which included transportation to the customer, revenue is recognised in the statement of 
comprehensive income when the customer assigned the work and issued the invoice and delivery note  
(if any).  Assigned work can be classified in proportion to its completion and delivery to the customer. 
 
Revenue from tunnel boring 
 
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 and costs from tunnel boring are recognised in the profit and loss at the stage of completion of 
the work and issuance of the invoice. 
 
An expected loss on a tunnel boring contract and manufacturing services on that project are recognised 
immediately in profit or loss. 
 
Rental income 
 
Rental income is recognised in profit or loss according to the terms set out in the agreement, based on 
which the installations are due. 
 
Interest income and other income 
 
 Interest income is recognised using the effective interest method. 
 
 Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group has the right to receive payments is 

established. 
 
 Income from the sale of raw materials scrap (steel) is recognised when the process of bidding is completed. 
 
 Discounts received, liable for compensation derived from the delay of work, under the agreement are 

recognised in the statement of income when receiving approval from the parties. 
 
 Gain from derivative future contracts is recognised when gain (loss) is realised from settlement of 

derivative future contracts. 
 
 Others revenues are recognised on accrual basis. 
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2 Accounting policies (Cont’d) 
 
 
2.23 Dividend distribution 

 
Dividend distribution to the Group’s shareholders is recognised as a liability in the financial statements in the 
period in which the dividends are approved by the Group’s shareholders or board of directors. 
 
 

3 Financial risk management  
 
 
Financial risk management policies 
 
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates risk, foreign exchange 
risk, 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. 
 
 
3.1 Interest rates risk 

 
Interest rates risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the 
Group’s operations and its cash flows because certain borrowings have interest rates closed to the 
market rate and some are lower.  The Group has not hold derivative financial instrument to manage risk 
that may incur from interest rate fluctuation. 
 
 

3.2 Foreign exchange risk 
 
The Group is exposed to immaterial foreign currency risk relating to purchases which are denominated in 
foreign currencies. The Group does not enter into forward exchange contracts to hedge liabilities 
denominated in foreign currencies. 
 
 

3.3 Credit risk 
 
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle 
its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due. 
 
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing 
basis. Credit evaluations, close follow up, and cash and cheque collections in advance before starting a 
project are performed on all customers requiring credit over a certain amount. 
 
 

3.4 Liquidity risk 
 
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate 
by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows. 
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4 Critical accounting estimates and judgements 
 
 
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, 
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Group 
makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, 
seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a 
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are outlined 
below: 
 
The significant estimates and assumptions are outlined below: 
 
 
a) Business acquisition 

 
The Group determines the fair value of the net identifiable assets by using the purchase price allocation 
method. The goodwill is dependent on the fair value of the net assets acquired. The valuation 
methodology involves management’s judgement, based on the inputs and assumptions in the model, 
which affect the valuation of goodwill. 
 
 

b) Estimated impairment of goodwill, property, plant and equipment and intangible assets 
 
The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with accounting 
policy stated in Note 2.11.  The Group also considers impairment indicator for property, plant and 
equipment and intangible assets.  The recoverable amounts of cash-generating units have been 
determined based on value-in-use calculations. These calculations require the use of estimates.  The 
change in the assumption used would impact the recoverable amount. 
 
 

c) Allowance for doubtful accounts 
 
Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit loss. 
The management uses judgment to establish reserves for estimated loss for each outstanding debtor. 
The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of percentage of revenues, 
analysis of debt aging, collection experience, and taking into account of change in the current economic 
environment. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of 
allowances for receivable loss and adjustments to the allowances may therefore be required in the future. 
 
 

d) Useful lives for property, plant and equipment and intangible assets 
 
The annual depreciation charge is sensitive to the estimated useful lives and residual values allocated to 
each type of asset.  Useful lives and residual values are assessed annually and change when necessary 
to reflect current situation on their remaining useful lives in light of technological change, prospective 
economic utilisation and physical condition of the assets concerned. 
 
 

e) Deferred tax 
 
Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary difference arising between tax bases of 
assets and liabilities and their carrying amount for accounting purposes as at the end of reporting date.  
Significant management judgment is used in considering whether it is highly probable that the Group will 
generate sufficient taxable profits from its future operations to minimize these deferred tax assets.  The 
Group’s assumptions regarding the future taxable profits and the anticipated timing of minimise of 
deductible temporary differences and significant changes in these assumptions from period to period 
may have a material impact on financial position and results of operations. 
 
 

f) Borrowings 
 
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based upon the borrowing rate 
which the director’s expect would be available to the Group at the end of reporting date.  The change in 
the discount rate would impact the fair value of the borrowings. 
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4 Critical accounting estimates and judgements (Cont’d) 
 
 

g) Employee benefits 
 

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are 
determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining 
the net cost (income) for employee benefit include the discount rate. Any changes in these assumptions 
will have an impact on the carrying amount of employee benefit obligations. 
 

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that 
should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required 
to settle the employee benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group 
considers the market yield of high-quality government bonds that are denominated in the currency in 
which the benefits will be paid. 
 

Other key assumptions for employee benefits are based in part on current market conditions. Additional 
information is disclosed in Note 21. 
 
 

h) Consolidation of the entity in which the Group holds less than 50%. 
 

Management consider that the Group has de facto control of UWC even though it has less than 50% of 
the voting rights. The Group has control and power to govern the financial and operating policies of UWC 
and there is no history of other shareholders forming a group to exercise their votes collectively. 
Consequently, this investment has been classified as a subsidiary and consolidated to the Group’s 
consolidated financial statements.  
 
 

5 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. 
 
 

6 Segment information 
 
 

Operating segments are reported 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 executive committee who makes 
strategic decisions.  The chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as 
presented on the financial statements, principally based on profit (loss) after 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 manufacturing and distributing prestressed concrete wire, prestressed 
concrete strand wire and welding wire 

 

Segment 3: represents the business of manufacturing and distributing steel structures for transmission line 
towers, telecommunication towers, substation steel structures and industrial equipment, including 
the design and manufacture fabrication 

 

Segment 4: represents the business of manufacturing and distributing electricity and heat energy 
 

Segment 5: represents the business of construction and tunnelling 
 

Other segments: represents the business of agricultural product   

. .
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6 Segment information (Cont’d) 
 
 
Financial information by business segments in the consolidated financial statements are as follows: 
 
 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        
   31 December 2016        
Revenues (7.61) 608.80 867.23 680.73 0.01 44.95 2,194.11 
Less  Revenue from        

             inter-segment (28.47) (0.48) (31.36) (152.82) - - (213.13) 
        

Total revenues (36.08) 608.32 835.87 527.91 0.01 44.95 1,980,98 
        

Segment results  (63.56) 14.85 29.92 (55.98) (33.22) (52.35) (160.34) 

        

Discontinued operations - - - - - (2.51) (2.51) 

        

Segment fixed assets 4.69 232.94 344.44 892.28 94.25 228.95 1,797.55 

Other assets       4,130.08 
        

Consolidated total assets       5,927.63 

 
 
 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        
   31 December 2017        
Revenues 163.72 944.89 1,094.08 635.51 0.04 31.64 2,869.88 
Less  Revenue from        

             inter-segment (194.99) (0.35) (105.49) (18.50) - - (319.33) 
        

Total revenues (31.27) 944.54 988.59 617.01 0.04 31.64 2,550.55 
        

Segment results  (152.04) 81.23 30.18 (128.19) (34.34) (107.31) (310.47) 

        

Segment fixed assets 1.10 228.26 365.35 1,020.98 61.55 208.70 1,885.94 

Other assets       4,167.03 

        

Consolidated total assets       6,052.97 
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7 Fair value 
 
 
7.1 Fair value estimation 

 
The table below analyses 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 prices) or indirectly (that is, derived from prices). 
• Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, 

 unobservable inputs). 
 
The following table presents the financial assets and liabilities that are measured at fair value, excluding fixed 
deposits presented under held-to-maturity securities due within one year, at 31 December. 
 

 Consolidated financial statements 

 2017 2016 

 Level 1 Level 2 Level 1 Level 2 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Asset     
Trading financial assets     
 Mutual Funds - 8,242,687 - 71,575 
 Equity securities 136,766,739 - 113,500,010 - 

Available-for-sale financial assets     

 Mutual funds - 480,740,408 - 141,125,349 
     

Total asset 136,766,739 488,983,095 113,500,010 141,196,924 

 
The Group reclassified available-for-sale investments gains of Baht 1,389,449 (2016: Baht 2,444,800) from other 
comprehensive income into profit or loss resulting from disposal of investments during the year. 
 

 Separate financial statements 

 2017 2016 

 Level 1 Level 2 Level 1 Level 2 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Asset     
Trading financial assets     
 Mutual Funds - 8,242,687 - 71,575 

 Equity securities 155,533,062 - 173,616,205 - 
     

Total asset 155,533,062 8,242,687 173,616,205 71,575 

 
There were no transfers between levels 1 and 2 during the year. 
 
 
7.2 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 period end date. The data is publicly available on the Thai Bond Market 
Association, which is calculated by fund manager of the mutual fund.  
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8 Cash and cash equivalents 
 

 
Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Cash on hand 1,362,731 917,950 729 521 
Deposits held at call with banks -      
   current and saving accounts 178,517,131 649,999,823 25,181,127 54,578,178 

Short-term bank deposits 4,673,160 10,278,687 367,766 364,868 
     

 184,553,022 661,196,460 25,549,622 54,943,567 

 
During 2017, the interest rate on savings deposits at banks is ranged between 0.13% - 0.75% per annum (2016: 
0.13% - 0.75% per annum). 
 
The interest rate on short-term bank deposits is 0.80% - 1.38% per annum (2016: 0.80% - 0.95% per annum) and 
these deposits have maturities of 3 months. 
 
 

9 Short-term investments 
 
 
Short-term investments as at 31 December comprises of these followings: 
 

 Consolidated financial statements 

 31 December 2017 31 December 2016 

 Cost  Fair value Cost Fair value 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trading securities 325,218,227 145,009,426 273,989,642 113,571,584 
Available-for-sale securities 478,633,096 480,740,408 137,861,460 141,125,350 
Held-to-maturity securities      

   due within one year 4,330,296 4,330,296 75,891,346 75,891,346 
     

 808,181,619 630,080,130 487,742,448 330,588,280 

 

 Separate financial statements 

 31 December 2017 31 December 2016 

 Cost Fair value Cost Fair value 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trading securities 343,984,550 163,775,749 334,105,837 173,687,780 

 
 
Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

  Available- Held-to-maturity  
 Trading for-sale securities due   
 securities securities within one year Total 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Opening net book amount 113,571,584 141,125,350 75,891,346 330,588,280 
Additions  222,489,131 511,760,000 82,858,254 817,107,385 
Disposals (155,012,776) (172,676,555) (154,431,015) (482,120,346) 
Revaluation (33,631,588) 531,613 - (33,099,975) 
Loss on impairment of investment     
   in trading securities (2,406,925) - - (2,406,925) 

Interest income - - 11,711 11,711 
     

Closing net book amount 145,009,426 480,740,408 4,330,296 630,080,130 
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9 Short-term investments (Cont’d) 
 
 
Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: (Cont’d) 
 

 Consolidated financial statements 

  Available- Held-to-maturity  
 Trading for-sale securities due   
 securities securities within one year Total 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Cost 325,218,227 478,633,096 4,330,296 808,181,619 

Unrealised gain (loss)  (180,208,801) 2,107,312 - (178,101,489) 
     

Fair value 145,009,426 480,740,408 4,330,296 630,080,130 

 

 

Separate 
financial 

statements 

 Trading 
 securities 

 Baht 
  

Opening net book amount 173,687,780 
Additions  222,489,131 
Disposals (196,362,649) 
Impairment loss on investment (2,406,925) 

Revaluation (33,631,588) 
  

Closing net book amount 163,775,749 

 

 

Separate 
financial 

statements 

 Trading 
 securities 

 Baht 
  

Cost 343,984,550 

Unrealised loss  (180,208,801) 
  

Fair value 163,775,749 

 
The analysis of gain (loss) from investment is as follows: 
 

 Consolidated financial statements Separate financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Write-off warrants held as      
   trading securities (2,406,925) - (2,406,925) - 
Gain on sales of short-term      
   investments 5,294,892 8,529,080 3,271,445 8,529,080 
Gain on sales of subsidiary’s     
   warrants - - 170,376,837 9,007,385 
Unrealised loss on revaluation of     
   trading securities  (33,631,588) (53,444,336) (33,631,588) (53,444,336) 
Gain on disposal investment in     
   joint venture - 13,739,616 - - 
Gain (loss) on disposal investment in     

   subsidiaries (Note 13.1) - (878,142) 17,399,811 2,383,621 
     

 (30,743,621) (32,053,782) 155,009,580 (33,524,250) 
 

The Company recognised gain on disposal investment in subsidiaries amounting Baht 5.24 million, net of tax, 
and gain on sales of subsidiary’s warrants amounting to Baht 169.38 million, net of tax (2016: Baht 7.21 million, 
net of tax) directly in equity attributed to the shareholders of the parent company in the consolidated financial 
statements.  
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10 Trade and other receivables 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trade receivables - third parties  790,271,130 493,869,553 84,178,921 84,178,921 

Less  Allowance for doubtful accounts (105,566,088) (129,658,902) (84,178,921) (84,178,921) 
     

Trade receivables - third parties, net 684,705,042 364,210,651 - - 
     

Trade receivable - related parties     
   (Note 29.5) 14,120,263 16,620,653 - - 

Less  Allowance for doubtful accounts (14,120,263) (14,120,263) - - 
     

Trade receivable - related parties, net - 2,500,390 - - 

     
Other receivables - third parties 30,846,443 41,741,258 528,783 12,500 
Other receivables - related parties     
   (Note 29.5) 172,088,636 172,945,983 - 463,175 
Accrued income - third parties 18,828,503 43,055,853 112,322 73,347 
Accrued income - related parties     
   (Note 29.5) 404,556 929,794 12,317,573 8,071,959 

Prepaid expenses 34,626,741 33,813,054 431,121 497,140 
     

 941,499,921 659,196,983 13,389,799 9,118,121 

 
Outstanding trade accounts receivable as at 31 December 2017 and 2016 can be analysed as follows:  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 

Third parties     
Within credit terms 546,906,261 258,374,168 - - 
Overdue:      
   Less than 3 months 125,796,395 110,448,429 - - 
   3 - 6 months 11,946,361 14,027,825 - - 
   6 - 12 months 1,947,141 1,354,043 - - 

   Over 12 months 103,659,972 109,665,088 84,178,921 84,178,921 
     

 790,256,130 493,869,553 84,178,921 84,178,921 
Less  Allowance for doubtful     

            accounts (105,551,088) (129,658,902) (84,178,921) (84,178,921) 
     

 684,705,042 364,210,651 - - 

     
Related Company (Note 29)     
Within credit terms - 897,764 - - 
Overdue:      
   Less than 3 months - 447,592 - - 
   3 - 6 months - 1,155,033 - - 
   6 - 12 months - - - - 

   Over 12 months 14,120,263 14,120,264 - - 
     

 14,120,263 16,620,653 - - 
Less  Allowance for doubtful     

            accounts (14,120,263) (14,120,263) - - 
     

 - 2,500,390 - - 
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11 Short-term loans  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Third parties     
   - promissory notes 9,452,383 9,452,383 9,452,383 9,452,383 
   - short-term loans 8,850,000 8,850,000 8,850,000 8,850,000 

Less  Allowance for doubtful accounts (18,302,383) (18,302,383) (18,302,383) (18,302,383) 
     

 - - - - 

Related parties (Note 29.6)     
   - promissory notes  - - 163,940,000 86,440,000 
   - short-term loans 8,858,890 12,500,000 - - 

Less  Allowance for doubtful accounts - - (39,900,000) (31,900,000) 
     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 
     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 
During the second quarter of 2017, the Company assessed the recoverability for loan to EBM and recognised 
doubtful debt amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial statements. 
 
 

12 Inventories 

 

 

Consolidated  
financial statements 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Raw material, net 385,833,414 339,101,759 
Factory supplies, net 58,825,624 45,534,411 
Work in progress  289,028,650 165,039,138 

Finished goods, net 60,138,392 76,090,754 
   

 793,826,080 625,766,062 

 
Cost of inventories has been included in cost of sales, totalling Baht 1,296.78 million (2016: Baht 1,012.75 million). 
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture  
 
 
13.1 Investment in subsidiaries 

 
   Issued and paid-up 

share capital 
 

Ownership interest 

  Country of 2017 2016 2017 2016 
Name of the entity Type of business incorporation Million Baht Million Baht % % 

       
Direct shareholding        

1. Rayong Wire Industries  
   Public Company  
   Limited 

 

Manufacturing and distributing 
   prestressed concrete wire,  
   prestressed concrete strand  
   wire and welding wire 

Thailand 
 
 
 

303.02 300.10 72.18 74.24 

       
2. Ua Withya Public  

   Company Limited 
 

Manufacturing and distributing 
   industrial equipment and  
   transmission line towers,    
   telecommunication towers,  
   and distributing substation  
   steel structures 

Thailand 
 
 
 
 

1,316.25 1,316.25 39.23 39.23 

       
3. Enesol Company Limited Manufacturing and distributing  

   electricity and heat energy 
Thailand 

 
302.50 302.50 100.00 100.00 

       
4. Pipe Line Engineering  

   Company Limited  
Construction and tunnel 
 

Thailand 
 

144.00 144.00 99.99 99.99 

       
5. Evergreen Biomass  

   Company Limited 
Distributing fuel for power plant Thailand 

 
50.00 50.00 99.00 99.00 

       
6. WJC Enterprise 

   Company Limited 
Fabrication construction  
   and design 

Thailand 
 

97.50 97.50 94.25 94.25 

       
Indirect shareholding        
1.  Paradise Green Energy 

   Company Limited 
Agricultural Thailand 250.00 250.00 25.50 23.54 

       
2. UWC Komen Biomass  
    Co., Ltd. 

Biomass power plant project Thailand 240.00 240.00 39.23 39.23 

       
3. UWC Solar Company 
    Limited 

Biomass power plant project Thailand 18.25 18.25 39.23 39.23 

       
4. Satuek Biomass Co., Ltd. Biomass power plant project Thailand 16.25 260.00 39.23 39.23 
       
5. UWC Amphan Biomass  
    Company Limited  

Biomass power plant project Thailand 9.38 150.00 39.23 39.23 

6. Green Energy Plantation 
    Company Limited  

 
7. UWC (Cambodia) 
    Company Limited  
 

Manufacturing and selling 
   Agricultural products 
 
Manufacturing and selling 
   woodchips 
 

Thailand 
 
 

Cambodia 
 
 

0.10 
 
 

US$ 25,000 

- 
 
 

- 

21.58 
 
 

27.46 

- 
 
 

- 

 
Indirectly hold through UWC 
 
Movement in book value of investments in subsidiaries for the year then ended 31 December 2017 and 
2016 are as follows: 
 

 Separate financial statements 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Opening balance 1,061,677,651 1,001,938,974 
Additions - 95,490,992 
Disposals (2,586,597) (297,827) 

Impairment loss on investments (83,842,859) (35,454,488) 
   

Closing balance 975,248,195 1,061,677,651 
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2017 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited  
 
In the second quarter of 2017, the Company disposed 8,179,700 shares of RWI and received the 
proceeds amounting to Baht 19.99 million. The Company recognised gain on sale of investment amounting  
to Baht 17.40 million under “Gain (loss) from investment” in the separate financial statements. The Group 
recognised gain, net of tax amounting to Baht 5.24 million directly in equity attributed to the owners of the 
parent in consolidated financial statements. 
 
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of 5,823,339 
units and paid all subscriptions amounting to Baht 9,331,743. The Group recognised loss, net of tax on 
change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 171,222 directly in equity attributed to the 
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s 
shareholding proportion in RWI reduced to 72.18% (31 December 2016: 74.24%). 
 
Ua Withya Public Company Limited 
 
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of 42,608 
units and paid all subscriptions amounting to Baht 4,260. After exercise the warrants, the Company’s 
shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December 2016: 39.23%). Even though the Group 
has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control and power to govern the financial 
and operating policies of UWC.  Therefore, UWC is classified as subsidiary of the Group. 
 
Pipe Line Engineering Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in PLE and 
recognised impairment loss amounting to Baht 34.40 million under “Other expenses” in the separate 
financial statements. 
 
Evergreen Biomass Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in EBM 
and recognised impairment loss amounting to Baht 49.44 million under “Other expenses” in the separate 
financial statements. 
 
Green Energy Plantation Company Limited 
 
On 17 April 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired GEP by investing in 20,000 ordinary shares 
at par value of Baht 5 per share, totalling Baht 55,000, representing ownership interest of 55.00%.  The Group 
presented indirect ownership in GEP for 21.58%. 
 
Paradise Green Energy Co., Ltd. 
 
In the fourth quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, made additional investment in PGE 
amounting to Baht 13.43 million. Accordingly, the group’s shareholding proportion in PGE increased to 
25.50% (31 December 2016: 23.54%).  The Group recognised loss on change in controlling-interest in 
subsidiary amounting to Baht 2.82 million directly in equity attributed to the owners of the parent in the 
consolidated financial statements. 
 
UWC (Cambodia) Company Limited 
 
In the second quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired UWCC by investing in 1,000 
ordinary shares totalling Baht 0.89 million, representing ownership interest of 70.00%. The Group 
presented indirect ownership in UWCC for 27.46%.   
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2017 (Cont’d) 
 
Satuek Biomass Company Limited 
 
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 1/2017 has 
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 2,600,000 shares to 
650,000 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The 
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19 
May 2017. 
 
On 7 June 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 2/2017 has 
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 650,000 shares to 
162,500 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The 
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 17 
July 2017. 
 
UWC Amphan Biomass Company Limited 
 
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2017 has approved to 
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 1,500,000 shares to 375,000 shares, 
Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary 
completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 9 May 2017. 
 
On 31 May 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2017 has approved to 
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 375,000 shares to 93,750 shares, Baht 
100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary completed the 
share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19 July 2017. 
 
 
Transactions incurred during 2016 
 
Evergreen Biomass Company Limited 
 
On 21 January 2016, the Company paid-up the subscription 980,000 ordinary shares at Baht 5 per share, 
totaling Baht 4.90 million, where shareholders of non-controlling interest paid-up the partial of subscription 
totalling Baht 50,000. 
 
In September 2016, EBM additional issued 4.00 million ordinary shares at par value of Baht 10 per share.  
The Company and the non-controlling interest paid-up the subscription amounting to Baht 39.60 million 
and Baht 0.40 million, respectively.  In addition, the Company purchased EBM’s shares from the  
non-controlling interest amounting to Baht 25,000 and paid-up the unpaid subscription to EBM amounting to 
Baht 75,000. Accordingly, the Company’s shareholding portion in EBM increased to 99.00% (31 December 
2015: 98.00%). 
 
Imperial Land Company Limited 
 
On 13 February 2015, the Extraordinary Meeting of Shareholders of UWC no. 1/2558 approved disposal 
of investment in IMP to EMC Plc., a related company, which is a related party transaction, representing 
100.00% sales of paid-up capital in the subsidiary. 
 
In October 2016, the Board of Directors Meeting of EMC approved payment of acquisition of IMP’s 
shares. The transaction was completed in November 2016. The Group recognised gain from sale of 
investment of Baht 0.88 million under “Gain (loss) from investment” in the consolidated financial 
statements and ceased consolidating IMP since 1 November 2016.   
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13 Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
Ua Withya Public Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of 
345,684 units and paid all subscriptions amounting to Baht 34,570. The Group recognised loss, net of tax 
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 17,464 directly in equity attributed to the 
owners of the parent in the consolidated financial statements.   
 
After exercise the warrants, the Company’s shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December 
2015: 39.23%).  Even though the Group has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control 
and power to govern the financial and operating policies of UWC.  Therefore, UWC is classified as subsidiary 
of the Group. 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of 
202,000 units and paid all subscriptions amounting to Baht 323,200. The Group recognised gain, net of tax 
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 137.60 directly in equity attributed to the 
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s 
shareholding proportion in RWI reduced to 74.24%. (31 December 2015: 74.26%). 
 
In the fourth quarter of 2016, the Company disposed 955,400 shares of RWI and received proceed 
amounting to Baht 2.68 million.  The Company recognised gain on sale of investment amounting to Baht 
2.38 million under “Gain (loss) from investment in the separate financial statements”. The Group 
recognised gain, net of tax amounting to Baht 1.90 million directly in equity attributed to the owners of the 
parent in consolidated financial statements. 
 
Subsequently, the Company repurchased 995,100 shares of RWI amounting to Baht 2.31 million to 
maintain ownership interest in subsidiary. 
 
Enesol Company Limited 
 
For the year ended 31 December 2016, the Company has purchased ENS’s shares from the non-controlling 
interest amounting to Baht 48.58 million. Accordingly, the Company’s shareholding portion in ENS 
increased to 100.00% (31 December 2016: 90.04%). 
 
Pipe Line Engineering Company Limited 
 
The Company assessed the impairment of investment in PLE and recognised impairment loss amounting 
to Baht 35.45 million under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended  
31 December 2016. 

586 008
1 376 773

1 00 644
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
UWC Komen Biomass Co., Ltd. 
 
On 21 September 2015, the subsidiary, UWC, acquired UKB by investing in 24,000,000 ordinary shares at 
par value of Baht 10 per share totalling Baht 240.00 million. The Group has ownership interest of 39.23%  
in UKB. 
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
UKB in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the 
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Trade and other receivables 586,008 
Other current assets 1,376,773 
Property, plant and equipment 360,137,314 
Power purchase agreement 157,000,000 
Trade and other payables (17,900,644) 
Other current liabilities (471,084) 
Current portion of liabilities under finance lease agreement (1,180,985) 

Deferred tax liabilities (11,886,752) 
  

Net fair value 487,660,630 

Less  Non-controlling interest - 
  

Net fair value acquired 487,660,630 
  

Consideration paid  161,212,431 
Cash paid for loan to the subsidiary 343,479,258 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (20,654,625) 
  

Net consideration paid 484,037,064 
  

Gain from bargain purchase 3,623,566 

 
The fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities exceed the net consideration paid by 
Baht 3.62 million. It was recognised in the consolidated profit or loss as gain from bargain purchase 
under “Other income”. The net consideration paid is lower than the fair value of net assets acquired due 
to the Group’s negotiation capability. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
Paradise Green Energy Co., Ltd. 
 
On 3 July 2015, the subsidiary, UWC, acquired PGE by investing in 24,000 ordinary shares at par value 
of Baht 100 per share totalling Baht 2.40 million. The Group has ownership interest of 23.54% in PGE.  
PGE additionally issued 2,460,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share.  The subsidiary and 
non-controlling interest additionally invested 1,476,000 shares and 984,000 shares, respectively. PGE 
has called total subscription of Baht 147.60 million and Baht 98.40 million. There was no change in 
ownership interest. 
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
PGE in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the 
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Trade and other receivables 128,530 
Other current assets 83,825 
Property, plant and equipment 196,349,784 
Other non-current assets 816,571 
Trade and other payables (696,033) 

Other current liabilities (371,345) 
  

Net fair value 196,311,332 

Less  Non-controlling interest (100,000,000) 
  

Net fair value acquired 96,311,332 
  

Consideration paid  150,000,000 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (1,373,015) 
  

Net consideration paid 148,626,985 
  

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill) 52,315,653 

 
The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of 
Baht 52.32 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such 
investment by gaining know how of agricultural and development of product line in agriculture. 
 
The Group recognises non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest’s proportionate 
share of the acquiree’s net assets. 
   

2016 2 600 000 
10 % 

Inventories 184,392
Other current assets 2,503,891
Property, plant and equipment 190,323,561
Power purchase agreement 140,989,304
Trade and other payables (738,958)
Other current liabilities (2,092,462)
Emplyee benefit obligations (578,000)
Deferred tax liabilities (24,367,294)

2016  00 000 
10 % 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 (Cont’d) 
 
Satuek Biomass Company Limited 
 
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, invested in 2,600,000 ordinary shares at par value of Baht 
100 per share. The Group has ownership interest of 39.23% in SATUEK. 
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
SATUEK in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined 
the measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Inventories 184,392 
Other current assets 2,503,891 
Property, plant and equipment 190,323,561 
Power purchase agreement 140,989,304 
Trade and other payables (738,958) 
Other current liabilities (2,092,462) 
Emplyee benefit obligations (578,000) 
Deferred tax liabilities (24,367,294) 
  

Net fair value 306,224,434 

Less  Non-controlling interest - 
  

Net fair value acquired 306,224,434 
  

Consideration paid  167,383,269 
Cash paid for loan to subsidiary 179,163,606 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (325,903) 
  

Net consideration paid 346,220,972 
  

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill) 39,996,538 

 
The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of 
Baht 40.00 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such 
investment by gaining know how and readiness of power plant operation. 
 

UWC Amphan Biomass Company Limited 
 
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, has invested in 1,500,000 ordinary shares of UAB at par 
value of Baht 100 per share.  The Group has ownership interest of 39.23% in UAB.  
 
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of 
UAB in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the 
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group 
received economic benefit reasonably.  
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d) 

 

UWC Amphan Biomass Company Limited (Cont’d) 
 
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows: 
 

 Baht 
  

Other current asstes 328,196 
Property, plant and equipment 223,057,903 
Power purchase agreement 170,589,108 
Trade and other payables (616,252) 
Other current liabilities (308,992) 
Liabilities under finance lease agreement (2,670,736) 
Emplyee benefit obligations (217,000) 
Deferred tax liabilities (13,548,444) 
  

Net fair value 376,613,783 

Less  Non-controlling interest - 
  

Net fair value acquired 376,613,783 
  

Consideration paid  102,421,281 
Cash paid for loan to subsidiary 281,236,414 

Cash received from the subsidiary on acquisition date (751,933) 
  

Net consideration paid 382,905,762 
  

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill) 6,291,979 

 
The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of 
Baht 6.29 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such 
investment by gaining know how and readiness of power plant operation. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.2 Investment in associate 

 
The details of interest in associate as follows:  
 

   

Issued and paid-up 
share capital Ownership interest 

   31 December 31 December 31 December 31 December 
 Type of Country of 2017 2016 2017 2016 

Name of the entity business incorporation Million Baht Million Baht % % 

       

1. Dimet (Siam) Public Manufacturing Thailand 128.32 128.32 24.50 24.50 
    Company Limited    and trading of       
    external paint      
       
2. Ayutthaya Power Waste-to-energy Thailand 13.75 - 30.00 - 
    Systems Company    power plant      
    Limited       
       
3. Saraburi Energy Waste-to-energy Thailand 21.75 - 30.00 - 
    Systems 2 Company    power plant      
    Limited       
       
4. Interglob Investment Selling and Cambodia US$ 25,000 - 48.00 - 
    Company Limited    rental real estate      

 

Movements of investment in associate can be analysed as follows: 

 

Consolidated 
financial 

statements 

 Baht 

For the year ended 31 December 2017  
Opening net book amount 227,212,163 
Additions 11,880,034 
Loss on impairment of investment in associate (110,754,937) 

Share of results (6,261,215) 
  

Closing net book amount 122,076,045 

 
Transactions incurred during 2017 
 
Ayutthaya Power Systems Company Limited (“APS”) 
 
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the 
subsidiary to invest in 165,000 ordinary shares of APS at par value of Baht 25 per share totaling Baht 
4.13 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in 
February 2017. 
 
Saraburi Energy Systems 2 Company Limited (“SES2”) 
 
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the 
subsidiary to invest in 261,000 ordinary shares of SES2 at par value of Baht 25 per share totaling Baht 
6.53 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in 
February 2017. 
 
Interglob Investment Company Limited (“IIC”) 
 
On 24 April 2017, the subsidiary, UWC, acquired IIC, a new established company, by investing in 1,000 
ordinary shares totaling Baht 1.22 million, representing ownership interest of 48.00%. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 
13.2 Investment in associate (Cont’d) 

 
Transactions incurred during 2016 
 
Dimet (Siam) Public Company Limied (“DIMET”) 
 
On 9 July 2015, the Board of Directors Meeting 5/2558 approved the company to invest in 62,817,683 
ordinary shares of DIMET at par value of Baht 3.60 per share totaling Baht 226.14 million, which 
represents ownership interest of 24.50%. The Company proceeded tender offering and completed the 
acquisition in January 2016. 
 
Summarised financial information for associate 
 
Set out below are the summarised financial information for the associates that are material to the Group.  
The information disclosed reflects the amounting presented in the financial statements of the relevant 
associates (not the Group’s shares of those amounts).  They have been amended to reflect adjustments 
made using the equity method, including fair value adjustments and modifications for differences in 
accounting policy. 
 
Summarised statement of financial position 

 DIMET 

 31 December 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Current   
Cash and cash equivalents 6,272,825 30,135,890 

Other current assets 136,330,792 135,929,848 
   

Total current assets 142,603,617 166,065,738 
   

Total current liabilities (83,947,814) (85,614,217) 
   
Non-current   
Total non-current assets 55,656,054 57,853,114 

Total other non-current liabilities (6,355,620) (7,175,972) 
   

Net assets 107,956,237 131,128,663 

 
Summarised statement of comprehensive income 
 

 DIMET 

 For the year  For the period  
 ended from 12 June to 
 31 December 31 December 
 2017 2016 

 Baht Baht 
   

   
Revenue 302,536,273 305,256,703 
Other income 2,025,437 2,509,496 
Cost and expenses (328,817,722) (312,590,950) 

Interest expense (400,315) (494,753) 
   

Loss before income tax (24,656,327) (5,319,504) 
Income tax revenue 2,464,960 630,444 
   

Post-tax loss (22,191,367) (4,689,060) 
   

Total comprehensive income (22,191,367) (4,689,060) 

   

(22 191 367)
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.2 Investment in associate (Cont’d) 
 
Reconciliation of summarised financial information 
 

 DIMET 

 31 December 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Opening net asset  131,128,663 135,817,723 
Loss for the period  (22,191,367) (4,689,060) 
   

Closing net assets 108,937,296 131,128,663 
   

Interest in associate (24.50%) 26,689,637 32,126,522 
Fair value adjustment on acquisition date 195,085,641 195,085,641 
Provision for impairment of investments in associate (Note 26) (110,754,937) - 
   

Carrying value 111,020,341 227,212,163 

 
 

13.3 Interest in joint venture 
 
The detail of interest in joint venture as follows: 
 

   

Issued and paid-up 

share capital Ownership interest 

 Type of Country of 2017 2016 2017 2016 

Name of the entity business incorporation Million Baht Million Baht % % 
       

Sunflowergreen  Wood chopping Thailand 150.00 150.00 25.00 25.00 
   Co., Ltd.       

 
The Group indirectly holds this investment through EBM 
 
Movements of interest in joint venture can be analysed as follows: 
 

 

Consolidated 
financial 

statements 

 Baht 
  

For the year ended 31 December 2017  
  

Opening net book amount 59,471,525 
Less  payable for subsidiary acquisition (4,525,000) 

Loss on impairment (54,946,525) 
  

Closing net book amount - 

 
During 2017, the authorised directors of SFG filed an unlawful registration of the change of the 
shareholder list and made EBM unlisted in the shareholder list. The subsidiary, EBM had filed a lawsuit 
against SFG and SFG’s director, claiming violation of the shareholder agreement and asking for the 
damages and the interest in full amount. During the year, there was a negotiation between EBM and 
SFG’s director. However, the negotiation did not success and SGF’s director was default of payment as 
agreed. There is probable that the investment in joint venture cannot be recovered. As a result, The 
Group set up provision for impairment of investment in SFG in full amount. 
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13 Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d) 
 
 

13.3 Interest in joint venture (Cont’d) 
 
Transactions incurred during 2016 
 
Sunflowergreen Co., Ltd. (“SFG”) 
 
On 12 August 2016, the subsidiary, EBM, invested in 2,500,000 ordinary shares totalling Baht 45.25 
million. The Group has considered the voting right of director and relevant information. Even though the 
Group has investment in SFG only at 25.00%, however; the Group has jointly control power together 
with the another joint venture. Therefore, the Group recorded investment in SFG as joint venture of the 
Group. 
 
The Group is under purchase price allocation process to allocate difference in net fair value acquired and 
net consideration paid.  The Group does not disclose detailed information of goodwill since the Group is 
in process of preparation of purchase price allocation.   
 
In September 2016, SFG additional issued ordinary shares at par value of Baht 10 per share.  EBM paid-
up the subscription amounting to Baht 12.50 million to maintain the shareholding proportion at 25.00% in 
October 2016. 
 
 
The fair value of EBM’s interest for identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition are 
as follows: 
 

 Baht 
  

Cash and cash equivalents 20,937 
Other current assets 14,735,879 
Property, plant and equipment 78,496,100 
Other non-current assets 4,675,725 
Trade and other payables (840,300) 
Liabilities from finance lease (841,121) 
Deferred tax liabilities (1,331,734) 

Other current liabilities (726,434) 

 
 

Net fair value 94,189,052 

Less  Net fair value of joint venture (70,641,790) 
  

Net fair value acquired 23,547,262 

Consideration paid  45,250,000 
  

Fair value adjustment on acquisition date (Goodwill) 21,702,738 

 
 
   

1
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14 Investment property 
 

 Consolidated and separate financial statements  

 Land Buildings Total 

 Baht Baht Baht 
    

At 1 January 2016    
Cost 415,473,522 940,000 416,413,522 
Less  Accumulated depreciation - (773,890) (773,890) 

Less  Provision for impairment (10,857,206) - (10,857,206) 
    

Net book amount 404,616,316 166,110 404,782,426 

    
For the year ended 31 December 2016    
Opening net book amount 404,616,316 166,110 404,782,426 

Depreciation  - (47,000) (47,000) 
    

Closing net book amount 404,616,316 119,110 404,735,426 

    
At 31 December 2016    
Cost 415,473,522 940,000 416,413,522 
Less  Accumulated depreciation - (820,890) (820,890) 

Less  Provision for impairment (10,857,206) - (10,857,206) 
    

Net book amount 404,616,316 119,110 404,735,426 

    
For the year ended 31 December 2017    
Opening net book amount 404,616,316 119,110 404,735,426 

Depreciation  - (47,000) (47,000) 
    

Closing net book amount 404,616,316 72,110 404,688,426 

    
At 31 December 2017    
Cost 415,473,522 940,000 416,413,522 
Less  Accumulated depreciation - (867,890) (867,890) 

Less  Provision for impairment (10,857,206) - (10,857,206) 
    

Net book amount 404,616,316 72,110 404,688,426 
    

Fair value at 31 December 2016 415,798,850 1,008,000 416,806,850 
    

Fair value at 31 December 2017 415,798,850 1,008,000 416,806,850 

 
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. 
 
The Group’s management is currently considering to use the land and building as investment in joint venture 
with another entity or developing such land to its maximum benefits. 
 
As at 31 December 2017, certain investment properties are pledged as a collateral for borrowings from the 
financial institutions (Note 32). 
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15 Property, plant and equipment  
 

 Consolidated financial statements 

 Revaluation Cost 

     Furniture,     
   Machinery Tunnel fixtures and    
  Buildings and and boring office   Work in  
 Land improvements equipment machines equipment  Vehicles process Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht 

At 1 January 2016         
Cost/Revaluation amount 261,667,192 756,036,699 822,117,436 131,568,725 55,497,030 31,367,384 100,819,789 2,159,074,255 
Less  Accumulated depreciation - (358,091,305) (492,145,731) (5,487,037) (44,416,175) (21,633,131) - (921,773,379) 

Less  Allowance for impairment - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,952) - (11,534,985) 

         

Net book amount 261,667,192 388,405,034 328,456,032 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,225,765,891 

         
For the year ended         
   31 December 2016         
Opening net book amount 261,667,192 388,405,034 328,456,032 126,081,688 11,080,855 9,255,301 100,819,789 1,225,765,891 
Addition - 12,832,371 11,968,544 - 7,230,981 11,070,275 245,048,266 288,150,437 
Asset from acquisition of          
   subsidiaries 79,502,200 165,771,895 163,289,390 - 216,599 4,601,380 - 413,381,464 
Disposal, net - - (40,538) - (1,309,612) (3) (1,488,000) (2,838,153) 
Write-off - - - - (1,579) - - (1,579) 
Transfer in (out) - 23,060,955 173,338,937 - 113,100 - (196,512,992) - 

Depreciation - (31,287,388) (55,880,779) (31,834,488) (4,313,882) (3,587,112) - (126,903,649) 

         

Net book amount 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 

         
At 31 December 2016         
Cost/Revaluation amount 341,169,392 957,701,921 1,170,673,769 131,568,725 61,592,857 48,930,629 147,867,063 2,859,504,356 
Less  Accumulated depreciation - (389,378,694) (548,026,510) (37,321,525) (48,576,395) (27,111,835) - (1,050,414,959) 

Less  Allowance for impairment - (9,540,360) (1,515,673) - - (478,953) - (11,534,986) 

         

Net book amount 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 
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15 Property, plant and equipment (Cont’d) 
 

 Consolidated financial statements 

 Revaluation Cost 

     Furniture,    
   Machinery Tunnel fixtures and    
  Buildings and and boring office   Work in  
 Land improvements equipment machines equipment  Vehicles process Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht Baht 

For the year ended         
   31 December 2017         
Opening net book amount 341,169,392 558,782,867 621,131,586 94,247,200 13,016,462 21,339,841 147,867,063 1,797,554,411 
Addition 5,840,000 6,494,835 66,830,916 - 6,494,375 7,378,513 97,907,749 190,946,388 
Disposal, net - - (5) - (3) (39,902) - (39,910) 
Write-off - - - - (125,546) - - (125,546) 
Transfer in (out) - 36,796,312 196,916,639 - 1,068,133 - (234,781,084) - 
Revaluation surplus 54,122,900 - - - - - - 54,122,900 
Depreciation - (34,418,560) (79,023,972) (10,299,069) (5,631,990) (4,719,462) - (134,093,053) 
Impairment - - - (22,402,859) - - - (22,402,859) 
Cumulative currency differences          

   on translation - - (23,680) - - - - (23,680) 
         

Net book amount 401,132,292 567,655,454 805,831,484 61,545,272 14,821,431 23,958,990 10,993,728 1,885,938,651 

         
At 31 December 2017         
Cost/Revaluation amount 401,132,292 1,000,993,068 1,434,148,705 131,568,725 68,944,966 48,343,291 10,993,728 3,096,124,775 
Less  Accumulated depreciation - (423,797,254) (626,801,548) (47,620,594) (54,123,535) (23,905,349) - (1,176,248,280) 

Less  Allowance for impairment - (9,540,360) (1,515,673) (22,402,859) - (478,952) - (33,937,844) 
         

Net book amount 401,132,292 567,655,454 805,831,484 61,545,272 14,821,431 23,958,990 10,993,728 1,885,938,651 

 
In the fourth quarter of 2017, the Group’s land was revalued by an external independent value. Valuations were made on the basis of recent market transactions on arm’s length 
terms. The revaluation, net of tax was credited to other component of equity.  
 
As of 31 December 2017, UWC’s Land and buildings of Baht 275.05 million have been pledged for bank overdraft credit line and short-term borrowings from financial institutions 
(Note 32). 
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15 Property, plant and equipment (Cont’d) 
 
 
Leased assets included above, where the Group is a lessee under a finance lease, comprise office appliance:  
 

 

Consolidated  
financial statements 

 2017 2016 

 Baht Baht 
   

Cost of assets under finance lease agreement 30,537,467 25,011,511 

Less  Accumulated depreciation (8,484,807) (3,170,678) 
   

Net book amount 22,052,660 21,840,833 

 
Depreciation of Baht 25.60 million (2016: Baht 18.57 million) was recorded in cost of goods sold and Baht 4.25 
million (2016: Baht 3.73 million) was recorded in administrative expense. 
 
The additions presented in the table include addition of assets under finance lease agreement where the Group 
is the lessee amount Baht 5.90 million (2016: 6.98 million). 
 
If land was stated on the historical cost basis, the amounts would be as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Cost  28,294,224 22,454,224 - - 
     

Net book amount 28,294,224 22,454,224 - - 

 
The fair value measurement information in accordance with TFRS 13 are given below. 
 
Fair value hierarchy 
 
 Consolidated financial statements 

 Fair value measurements  
at 31 December 2017 using 

  
Quoted prices in 

active markets for 
identical assets 

(Level 1) 

Significant 
other 

observable 
inputs 

(Level 2) 

 
Significant 

unobservable 
inputs 

(Level 3) 
 Baht Baht Baht 

    

Recurring fair value measurements    
Land - 401,132,292 - 
 
Valuation techniques used to derive Level 2 fair values 
 
Level 2 fair values of land have been generally derived using the sales comparison approach performed by an 
asset appraiser of capital market who is authorised by the Securities and Exchange Commission. Sales prices 
of comparable properties in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size. 
The most significant input into this valuation approach is price per square wah. 
 
There were no changes in valuation techniques during the year. 
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15 Property, plant and equipment (Cont’d) 
 

 Separate financial statements 

 Furniture,    
 fixtures and   
 office    
 equipment  Vehicles Total 

 Baht Baht Baht 
    

At 1 January 2016    
Cost 19,587,638 1,079,008 20,666,646 
Less Accumulated depreciation (15,623,863) (405,939) (16,029,802) 

Less  Provision for impairment - (478,952) (478,952) 
    

Net book amount  3,963,775 194,117 4,157,892 

    
For the year ended 31 December 2016    
Opening net book amount 3,963,775 194,117 4,157,892 
Addition 329,205 1,563,999 1,893,204 
Write-off (1,579) - (1,579) 

Depreciation  (1,182,276) (172,999) (1,355,275) 
    

Net book amount  3,109,125 1,585,117 4,694,242 

    
At 31 December 2016    
Cost 19,922,048 2,643,008 22,565,056 
Less Accumulated depreciation (16,812,923) (578,939) (17,391,862) 

Less  Provision for impairment - (478,952) (478,952) 
    

Net book amount  3,109,125 1,585,117 4,694,242 

    
For the year ended 31 December 2017    
Opening net book amount 3,109,125 1,585,117 4,694,242 
Addition 82,104 - 82,104 
Disposal, net - (1,320,761) (1,320,761) 

Depreciation  (2,095,128) (264,355) (2,359,483) 
    

Net book amount  1,096,101 1 1,096,102 

    
At 31 December 2017    
Cost 20,004,152 1,079,007 21,083,159 
Less Accumulated depreciation (18,908,051) (600,054) (19,508,105) 

Less  Provision for impairment - (478,952) (478,952) 
    

Net book amount  1,096,101 1 1,096,102 
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16 Goodwill 
 Consolidated  

financial statements 

 31 December 
2017 

31 December 
2016 

 Baht Baht 
   

At 1 January   
Cost  98,604,170 52,315,653 
   

Net book amount 98,604,170 52,315,653 
   

For the year ended 31 December   
Opening net book amount 98,604,170 52,315,653 
Acquisition of subsidiary - 46,288,517 
Impairment loss (52,315,653) - 
   

Closing net book amount 46,288,517 98,604,170 
   

At 31 December   
Cost  98,604,170 98,604,170 
Less  Provision for impairment (52,315,653) - 
   

Net book amount 46,288,517 98,604,170 

 
During 2017, the Group recognised loss on impairment of goodwill of PGE amounting to Baht 52.32 million 
presented under “Other expense” in the consolidated profit or loss.  This resulted from a downturn in the market 
and the operating results does not meet the expectation. 
 
Goodwill is allocated to the cash-generating units (CGUs) identified according to business segment.  A segment-level 
summary of the goodwill allocation is presented below. 
 

 Consolidated 
financial statements 

 Power plant 
 Baht 
  

Goodwill allocation 46,288,517 

 
The recoverable amount of a 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 five-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 CGU operates.  
 
The key assumptions used for value-in-use calculations are as follows: 
 
 Power plant 
  

Gross margin
1
 35.29% 

Growth rate
2
 Nil 

Discount rate
3
 7.75% 

Recoverable amount  
   of the CGUs (Baht Millions) 1,263.74 

 
1 

Budgeted gross margin. 
2 

Weighted average growth rate used to extrapolate cash flows beyond the budget period. 
3 

Pre-tax discount rate applied to the cash flow projections. 
 
These assumptions have been used for the analysis of each CGUs within the business segment. 
 
Management determined budgeted gross margin based on past performance and its expectations of market 
development. The weighted average growth rates used are consistent with the forecasts included in industry 
reports. The discount rates used are pre-tax and reflect specific risks relating to the relevant segments. 
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17 Intangible assets 

 

 Consolidated financial statements 

  Right to    
 Right to use   sale under   
 gas branch power    
 piping   purchase Software  
 system agreements  License Total 

 Baht Baht Baht Baht 

At 1 January 2016     
Cost 6,288,111 157,000,000 9,939,497 173,227,608 

Less  Accumulated amortisation (3,830,292) (3,408,008) (5,565,031) (12,803,331) 
     

Net book amount  2,457,819 153,591,992 4,374,466 160,424,277 

     
For the year ended 31 December 2016     
Opening net book amount  2,457,819 153,591,992 4,374,466 160,424,277 
Asset from acquisition of subsidiary - 311,578,412 - 311,578,412 
Additions - - 530,979 530,979 

Amortisation (419,208) (44,172,844) (1,096,999) (45,689,051) 
     

Net book amount  2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

     
At 31 December 2016     
Cost 6,288,111 468,578,412 10,458,477 485,325,000 

Less  Accumulated amortisation (4,249,500) (47,580,852) (6,650,031) (58,480,383) 
     

Net book amount  2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 

     
For the year ended 31 December 2017     
Opening net book amount 2,038,611 420,997,560 3,808,446 426,844,617 
Additions - - 132,100 132,100 

Amortisation (419,207) (48,047,992) (822,473) (49,289,672) 
     

Net book amount  1,619,404 372,949,568 3,118,073 377,687,045 

     
At 31 December 2017     
Cost 6,288,111 468,578,412 10,590,577 485,457,100 

Less  Accumulated amortisation (4,668,707) (95,628,844) (7,472,504) (107,770,055) 
     

Net book amount  1,619,404 372,949,568 3,118,073 377,687,045 

 

    

Separate 
financial statements 

    Software 
    License 

    Baht 
     

At 1 January 2016     
Cost    24,800 

Less  Accumulated amortisation    (3,876) 
     

Net book amount     20,924 

     
For the year ended 31 December 2017     
Opening net book amount     20,924 

Amortisation    (4,960) 
     

Net book amount     15,964 

     
At 31 December 2017     
Cost    24,800 

Less  Accumulated amortisation    (8,836) 
     

Net book amount     15,964 
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18 Deferred income tax 
 
 
The analysis of deferred tax assets and deferred tax liability is as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Deferred tax assets:     
Deferred tax asset to be recovered within 
   12 months 21,170,577 62,714,823 53,318,797 48,829,123 
Deferred tax asset to be recovered  
   more than 12 months  185,154,259 95,046,412 19,078,157 10,558,417 
     

 206,324,836 157,761,235 72,396,954 59,387,540 

     

Deferred tax liabilities:     

Deferred tax liability to be settled within 
   12 months  (16,850,818) (16,467,466) (12,057) (395) 
Deferred tax liability to be settled  
   more than 12 months (313,229,019) (315,505,904) - - 
     

 (330,079,837) (331,973,370) (12,057) (395) 
     

Deferred tax (liabilities) asset, net (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 

 
The movement of deferred income tax account is as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

At 1 January  (174,212,135) (186,722,770) 59,387,145 48,119,225 
Acquisition of subsidiary  - (37,915,736) - - 
Credited to profit or loss  74,009,328 52,261,566 12,986,647 11,245,437 
(Charged) credited to other     
   comprehensive income (9,334,547) 443,006 11,105 22,483 

Credit to other components of equity  (14,217,647) (2,278,201) - - 
     

At 31 December (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 

 
The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

    Property, plant      
 Allowance  Allowance for Allowance and equipment fair Employee    

 for doubtful declining in  for  value adjustment  benefit  Loss carried   
 account value of inventory impairment on consolidation obligations forward Others Total 

 Baht Baht Baht Bath Baht Baht Baht Baht 

         
Deferred tax assets         
At 1 January 2016 20,505,094 4,665,004 4,351,673 19,326,156 8,484,243 1,755,883 26,854,523 85,942,576 
Acquisition of subsidiary - - - 22,201,983 - 15,666,538 - 37,868,521 
(Charged) credited to         
   profit or loss  (677,755) (946,010) (1,294,207) (3,597,296) 320,424 27,440,332 11,849,445 33,094,981 
Credited to other         

   comprehensive income - - - - 855,157 - - 855,157 

         
At 31 December 2016 19,827,339 3,718,994 3,057,466 37,930,843 9,659,822 44,862,753 38,704,018 157,761,235 
(Charged) credited to         
   profit or loss  (1,719,407) (656,349) (57,466) (3,836,764) (374,228) 27,272,203 26,272,337 46,900,326 
Credited to other         

   comprehensive income - - - - 1,663,275 - - 1,663,275 

         

At 31 December 2017 18,107,932 3,062,645 3,000,000 34,094,079 10,948,869 72,134,956 64,976,355 206,324,836 
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18 Deferred income tax (Cont’d) 
 
 

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows: (Cont’d) 
 

 Consolidated financial statements - restated 

 
Investments in 

subsidiaries 

Power  
purchase  

agreement 
Surplus from 
revaluation Others Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 

Deferred tax liabilities:      
At 1 January 2016 (165,328,977) (30,960,131) (45,155,639) (31,220,599) (272,665,346) 
Acquisition of subsidiary  - (75,784,257) - - (75,784,257) 
Credited to profit or loss  9,633,052 8,834,568 - 698,965 19,166,585 
Charged to other comprehensive income - - - (412,151) (412,151) 

Charged to other components of equity (2,278,201) - - - (2,278,201) 
      

At 31 December 2016 (157,974,126) (97,909,820) (45,155,639) (30,933,785) (331,973,370) 
Acquisition of subsidiary       
(Charged) credited to profit or loss 29,049,834 9,609,599 - (11,550,431) 27,109,002 
Credited to other comprehensive income - - (10,824,580) (173,242) (10,997,822) 

Charged to other components of equity (9,536,617) - - (4,681,030) (14,217,647) 
      

At 31 December 2017 (138,460,909) (88,300,221) (55,980,219) (47,338,488) (330,079,837) 

      

Deferred income tax - net      

At 31 December 2016     (174,212,135) 

      

At 31 December 2017     (123,755,001) 

 

 Separate financial statements 

 Allowance for Employee   
 doubtful benefit    
 account obligations Others Total 

 Baht Baht Baht Baht 

Deferred tax assets     
At 1 January 2016 16,847,784 624,635 30,646,931 48,119,350 
(Charged) credited to profit or loss (9,000) 245,528 11,009,179 11,245,707 

Credited to other comprehensive income - 22,483 - 22,483 
     

At 31 December 2016 16,838,784 892,646 41,656,110 59,387,540 
(Charged) credited to profit or loss (12,000) 167,605 12,842,704 12,998,309 

Credited to other comprehensive income - 11,105 - 11,105 
     

At 31 December 2017 16,826,784 1,071,356 54,498,814 72,396,954 
 

 

Separate  
financial statements 

 Fair value 
 adjustments 

 Baht 

Deferred tax liabilities  
At 1 January 2016 (125) 

Charged to profit or loss (270) 
  

At 31 December 2016 (395) 

Charged to profit or loss (11,662) 
  

At 31 December 2017 (12,057) 
 

Presentation of statement of financial position are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 

As at 31 December     
Deferred tax assets 76,337,792 79,503,802 72,384,897 59,387,145 

Deferred tax liabilities (200,092,793) (253,715,937) - - 
     

Deferred income tax - net (123,755,001) (174,212,135) 72,384,897 59,387,145 
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18 Deferred income tax (Cont’d) 
 
 
Deferred income tax assets are recognised for tax loss carried forwards only to the extent that recognised of the 
related tax benefit through the future taxable profits is probable. 
 
The Group did not recognise deferred income tax assets of Baht 95.72 million in respect of tax loss carried 
forward approximately Baht 478.58 million.  A summary of the tax loss carried forward and the expiry dates are 
set out below: 
 

Expiry year 
Consolidated 

financial statements 

 Baht Million 
  

2018 24.42 
2019 33.07 
2020 50.03 
2021 89.74 

2022 281.32 
  

 478.58 

 
 

19 Borrowings 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Current     
Bank overdrafts 17,935,905 - - - 
Bill of exchanges - 197,909,316 - - 

Short-term loans from financial institutions 307,574,620 105,117,280 - 59,720,143 
     

Total bank overdrafts and short-term loans      
   from financial institutions 325,510,525 303,026,596 - 59,720,143 
     

Current portion of long-term borrowings     
- Debenture 800,000,000 - - - 
- Bank borrowings 24,960,000 24,960,000 - - 
- Liabilities under financial lease     

      agreements 8,114,431 9,549,734 - - 
     

Total current borrowings 1,158,584,956 337,536,330 - 59,720,143 

     

Non-current     
Debentures - 800,000,000 - - 
Long-term loans from financial institution 24,520,000 49,480,000 - - 
Liabilities under financial lease     

   agreements 9,400,059 13,644,662 - - 
     

Total long-term borrowings 33,920,059 863,124,662 - - 
     

 1,192,505,015 1,200,660,992 - 59,720,143 

 
Short-term borrowings of UWC amounting to Baht 45.40 million (31 December 2016: Baht 45.40 million) are secured 
by the land, buildings and cash deposits of the Group (Note 32). 
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19 Borrowings (Cont’d) 
 
 
Movement of borrowings for the year ended 31 December 2017 can be analysed as follows; 
 

 

Consolidated 
financial statements 

 Baht 
  

Opening balance 874,440,000 

Repayments (24,960,000) 
  

Closing balance 849,480,000 

 
The interest rate exposure on the borrowings is as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Borrowings:     
- at fixed rates 862,405,674 859,720,143 - 59,720,143 

- at floating rates 67,415,905 317,746,453 - - 
     

Total borrowings 926,821,579 1,177,466,596 - 59,720,143 

 
The interest rates at the statement of financial position date were as follows:  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 % % % % 
     

- Bank overdrafts MOR - - - 
- Bill of exchange - 5.30 - 5.75 - - 
- Denbeture 5.40 5.40 5.40 5.40 
- Short-term borrowing from     
     financial institutions 4.00 - 7.43 4.00 - 7.68 - 4.00 
- Long-term loan from     
     financial institutions MLR – 1 MLR - 1 - - 
- Liabilities under financial     
     lease agreements 2.75 - 6.85 5.00 - 6.85 - - 
 

The carrying amounts and fair values of certain long-term borrowings are as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

 Book Value Fair Value 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Long-term loans from financial     

   Institution 24,520,000 49,480,000 24,520,000 49,480,000 

 
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based on the borrowing rate which the 
management expects would be available to the Group at the statement of financial position date.  The carrying 
amounts of bank overdrafts, bill of exchange and short-term borrowings approximate their fair values.   
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19 Borrowings (Cont’d) 
 
 
Maturity of long-term borrowings (exclude liabilities under finance lease) is as follows: 
 

  

Consolidated  
financial statements 

   2017 2016 

   Baht Baht 
     

Within 1 year   824,960,000 24,960,000 

Later  than 1 year but not later 5 years   24,520,000 849,480,000 
     

   849,480,000 874,440,000 

 
Finance lease liabilities - minimum lease payments are as follows: 
 

  

Consolidated  
financial statements 

  2017 2016 

  Baht Baht 
    

Due within 1 year  8,208,263 9,561,696 

Later than 1 year but not later 5 years  9,361,958 13,654,053 
     

  17,570,221 23,215,749 

Less  Future finance charges on finance leases  (55,731) (21,353) 
     

Present value of finance lease liabilities  17,514,490 23,194,396 

 
Credit Facilities 
 
As at 31 December 2017, the Group has available unused letters of credit for purchase of goods and raw 
materials amounting to Baht 894.70 million (31 December 2016: Baht 1,340.00 million). 
 
 

20 Trade and other payables 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trade payable - third parties 389,072,658 174,465,950 - - 
Accrued expenses - third parties 55,229,537 69,569,471 3,889,875 4,064,059 
Accrued expenses - related parties     
   (Note 29.7) 450,000 - - - 
Revenue received in advance     
   - third parties 42,363,039 5,128,019 - - 
Amount due to third parties 29,077,317 35,974,117 5,792,206 5,792,205 
Amount due to related parties      
   - (Note 29.7)  13,803 - - - 
Other payables - directors (Note 29.7) 207,887 56,730 72,607 26,967 

Payable for subsidiary acquisition 59,695,113 70,416,555 - - 
     

 576,109,354 355,610,842 9,754,688 9,883,231 
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21 Employee benefit obligations 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Liabilities in the statement of      
financial position     

Post-employment benefits 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233 
     

     
Expenses in the statement of     

comprehensive income     
Post-employment benefits 6,152,146 6,523,097 838,028 580,397 
Remeasurement loss recognised in     

   other comprehensive income 8,316,383 3,523,457 55,524 112,417 
     

 14,468,529 10,046,554 893,552 692,814 

 
Movement in the defined benefit obligation are as follows: 
 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2017 2016 2017 2016 
 Baht Baht Baht Baht 
     

At 1 January 48,604,781 44,161,372 4,463,233 3,770,419 
Employee benefit obligations from     
   subsidiaries acquisition - 795,000 - - 
Current service cost 4,589,247 4,740,220 678,132 414,265 
Interest cost 1,562,899 1,782,877 159,896 166,132 
Remeasurement loss recognised in     

   other comprehensive income 8,316,383 3,523,457 55,524 112,417 
     

 63,073,310 55,002,926 5,356,785 4,463,233 
Benefits paid (6,588,718) (6,398,146) - - 
     

At 31 December 56,484,592 48,604,780 5,356,785 4,463,233 

 

The principal actuarial assumptions used were as follows: 

 
 2017 2016 
 Baht Baht 
   

Discount rate 2.71% - 3.08% 2.72% - 3.48% 
Future salary increases 5.09% - 8.39% 5.75% - 8.41% 
Turnover rates 5.00% - 31.00% 0.00% - 31.00% 
Mortality rates 100.00% of TMO17 100.00% of TMO08 
Disable rates 10.00% of TMO17 10.00% of TMO08   
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21 Employee benefit obligations (Cont’d) 
 
 
 Consolidated financial statements 

  Impact on defined benefit obligation 

 Change in assumption Increase in assumption Decrease in assumption 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
       

Discount rate 0.50% 0.50% Decrease by 
0.05% 

Decrease by 
3.47% 

Increase by 
0.05% 

Increase by 
7.42% 

Salary growth rate 0.50% 0.50% Increase by 
0.05% 

Increase by 
3.49% 

Decrease by 
0.09% 

Decrease by 
6.59% 

 
The above sensitivity analyses 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 has been applied as 
when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position. 
 
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to 
the previous period. 
 
Changes in bond yields A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities.  
 
The weighted average duration of the defined benefit obligation is 11 - 24 years. 
 
Expected maturity analysis of undiscounted retirement as follows: 
 

 Consolidated financial statements 

 
Less than a 

year 
Between 1-5 

years 
Between 6-10 

years 
Over 10 

years Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 
      

At 31 December 2017      
Retirement benefits 6,866,361 23,188,066 39,943,763 86,892,337 156,890,527 
      

At 31 December 2016      
Retirement benefits 6,835,535 19,232,291 40,852,548 59,599,001 126,519,375 
 

 Separate financial statements 

 
Less than a 

year 
Between 1-5 

years 
Between 6-10 

years 
Over 10 

years Total 

 Baht Baht Baht Baht Baht 
      

At 31 December 2017      
Retirement benefits - - 6,252,969 6,862,824 13,115,793 
      

At 31 December 2016      
Retirement benefits - - 9,188,452 5,908,034 15,096,486 
 
 

22 Share capital and share premium 
 

 Consolidated and Separate financial statements 

 Number of Ordinary Share  
 shares shares premium Total 

 Share Baht Baht Baht 
     

Authorised share capital     

At 1 January 2017 1,117,712,067 1,117,712,067 - 1,117,712,067 
     

At 31 December 2017 1,117,712,067 1,117,712,067 - 1,117,712,067 
     

Issued and paid-up share capital     

At 1 January 2017 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 
     

At 31 December 2017 745,141,378 745,141,378 891,304,563 1,636,445,941 
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23 Warrants  
 
 

Ua Withaya Public Company Limited 
 

Warrants No.2 (UWC-W2) 
 

On 3 April 2015, UWC issued warrants to offer to its existing shareholders detailed as follows:  
 

Type of warrants : Issued in the names of respective holder and negotiable. 
 

Term of warrants : 4 years from the issuing and offering date 
 

Number of warrants : Unit 5,540,154,997 
 

Ratio : Old ordinary share per 1 warrant 
 

Offering price : Baht 0 per unit 
 

Exercise ratio : 1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable) 
 

Exercise price : Baht 0.1 per share (which will be changeable) 
 

Exercise date : On the last business day of March and September of each 
     year, throughout the term of the warrants 
 

Last exercise date : 29 March 2019 
 
Movement of warrants to purchase ordinary share is as follows; 

 

Consolidated 
financial statements  

 Warrants  
  

Opening balance 5,539,809,313 

Less  Exercised warrants during the year (42,608) 
  

Closing balance 5,539,766,705 
 

In March 2017, there are 42,608 UWC-W2 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants 
amounting to Baht 4,260 were already received and share issuance process were completed in April 2017. 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited 
 
Warrants No.1 (RWI-W1) 
 
On 30 April 2015, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2015 has approved issuance of warrants to 
existing shareholders. The issuance process was completed on 30 September 2015. In addition, the meeting 
approved capital increase from Baht 300.00 million to Baht 450.00 million by issuing new ordinary shares of 
300,000,000 shares, at par value of Baht 0.50, to support exercise of warrants RWI-W1. The Company registered the 
increase in capital as approved with the ministry of commerce on 7 July 2015. 
 

Type of warrants : Issued in the names of respective holder and negotiable. 
 

Term of warrants : 3 years from the issuing and offering date (offering date 30 September 2015) 
 

Number of warrants : 299,982,259 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 1.60 per share  
 

Exercise date : Every 15th of March, June, September and December of each year,  
  throughout the term of the warrants. 
 

Last exercise date : 29 June 2018 
 

Warrants is approved as securities in MAI on 13 July 2015.   
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23 Warrants (Cont’d) 
 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited (Cont’d) 
 
Warrants No.1 (RWI-W1) (Cont’d) 
 
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows: 
 

  

Consolidated 
financial statements  

  Warrants 
   

Opening balance  299,780,159 

Less  Exercised warrants during the year  (5,832,339) 
   

Closing balance  293,947,820 

 
In June 2017, there are 5,832,339 RWI-W1 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants 
amounting to Baht 9,331,743 were already received and share issuance process were completed in June 2017. 
 
Capital Engineering Network Public Company Limited 
 
Warrants No.4 (CEN-W4) 
 
On 14 November 2016, the Board of Director Meeting no.6/2016 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 : Issued in the names of respective holder and negotiable. 
 
Term of warrants : 2 years from the issuance date. Date of issuance is on 23 December 2016 and 

Maturity date is on 22 December 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 30 March 2018) 
 
Last exercise date : 21 December 2018 
 
First trading date is on 19 January 2017. 
 
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows: 
 

  Warrants 
   

Opening balance  372,366,551 
   

Closing balance  372,366,551 
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24 Legal reserve 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

At 1 January  29,423,562 29,423,562 29,423,562 29,423,562 

Appropriation during the year 345,913 - 345,913 - 
     

At 31 December  29,769,475 29,423,562 29,769,475 29,423,562 
 

The Public Companies Act B.E. 2535, section 116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its 
annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any) until this account reaches an amount not 
less than 10% of the registered authorised capital.  The legal reserve is not available for dividend distribution.   
 
 

25 Other Income 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 

Gain on sales of short-term      
   investments - 4,182,533 - - 
Sale of scrap from raw materials 49,824,859 24,563,371 - - 
Interest income 35,552,904 32,309,996 4,661,375 8,425,042 
Dividend income 981,564 240,000 981,564 10,568,008 
Gain on sale of assets 443,301 267,121 - - 

Other 1,775,550 6,423,482 3,071,901 6,926,131 
     

 88,578,178 67,986,503 8,714,840 25,919,181 
 
 

26 Expense by nature 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Raw material and consumables used 1,818,420,496 1,431,136,248 - - 
Staff costs 310,984,353 264,575,628 10,702,824 11,011,712 
Repair and maintenance expenses 10,462,570 7,407,901 - - 
Depreciation and amortisation 183,429,725 172,639,700 2,411,443 1,406,151 
Finance costs 56,811,473 65,246,594 1,488,487 2,682,624 
Doubtful accounts 4,735,220 11,062,077 - - 
Reversal of allowance for doubtful     
   accounts (10,053,249) (2,555,711) (60,000) (60,000) 
Allowance for declining      
   in value of inventories (reversal) (1,896,876) 283,687 - - 
Utility expenses 51,492,458 37,873,925 - - 
Director remunerations (Note 29.3) 41,293,844 38,447,794 11,137,795 9,876,383 
Transportation expenses 23,950,433 16,552,699 - - 
Other expense     
  - Loss on disposal of equipment - - 77,770 - 
  - Doubtful accounts on loans (Note 11) - 9,475,508 8,000,000 21,475,508 
  - Loss on impairment non-current  
      assets (Note 15) 22,402,859 599,951 - 518,443 
  - Loss from exchange rate (2,706,184) (976,388) - - 
  - Loss on impairment of investments     
       in subsidiaries (Note 13.1) - - 83,842,859 35,454,488 
  - Loss on impairment of investments     
       in associate (Note 13.2) 110,754,937 - - - 
  - Loss on impairment of investments     
       in Joint venture (Note 13.3) 54,946,525 - - - 
  - Loss on impairment in goodwill     
       (Note 16) 52,315,653 - - - 

Others 171,882,832 135,377,410 13,094,628 15,202,808 
     

Total 2,899,227,069 2,187,147,023 130,695,806 97,568,117 
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27 Income taxes 
 
 Consolidated  

financial statements 
Separate  

financial statements 

 2017 2016 2017 2016 
 Baht Baht Baht Baht 
     

Current income tax expense (29,547,445) (3,596,474) (39,097,007) - 

Deferred income tax (Note 18) 74,009,328 52,261,566 12,986,647 11,245,437 
     

Income tax  44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437 

 
The tax on the Company’s profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the basic 
tax rate of the home country of the Group as follows: 
 

 

Consolidated financial 
statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Profit (loss) before tax (354,938,621) (211,516,393) 33,028,614 (105,173,186) 
     

Tax calculated at a tax rate of 20%  
   (2016: 20%) 70,987,724 42,303,279 (6,605,723) 21,034,637 
Tax effect of:     
Income not subject to tax 12,887,250 3,559,226 100,313 2,603,756 
Expenses not deductible for tax purpose (65,708,631) (13,255,156) (20,073) (262,959) 
Tax losses for which no deferred income tax     
   asset was recognised (2,039,580) (14,576,467) - (12,129,997) 
Temporary different which was not set up      
   deferred tax asset (6,499,415) - (21,359,766) - 
Untilisation of previously unrecognised     
   tax losses 33,059,647 - - - 
Utilisation of previously unrecognised     

   tax losses 1,774,888 30,634,210 1,774,889 - 
     

Income tax  44,461,883 48,665,092 (26,110,360) 11,245,437 
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28 Earnings per share 
 

 
Basic earnings per share is calculated by dividing the gain (loss) attributable to owners by the weighted average 
number of ordinary shares in issue during the period. 
 

The diluted earnings 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 23). 
 

 
28.1 Basic earnings per share 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended 31 December     
Profit (loss) from continuing     
   operations attributable to      
   owners of the parent (Baht) (156,664,549) (122,212,751) 6,918,254 (93,927,749) 
Loss from discontinued operations      
   attributable to owners of      

   the parent (Baht) - (986,319) - - 
     

Profit (loss) attributable to      
   owners of the parent (Baht) (156,664,549) (123,199,070) 6,918,254 (93,927,749) 
Weighted average number of      
   ordinary shares (Shares) 745,141,378 745,141,378 745,141,378 745,141,378 
     

Basic earnings per share (Baht)     
   From continuing operations (0.2102) (0.1640) 0.0093 (0.1261) 
   From discontinued operations - (0.0013) - - 

 

 
28.2 Diluted earnings per share 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

For the year ended 31 December     
Profit (loss) from continuing     
   operation attributable to      
   owners of the parent (Baht) (156,664,549) (122,212,751) 6,918,254 (93,927,749) 
     

Adjustment for:     
Effect from warrants issued by     

   subsidiaries (Baht) (10,666,144) (2,621,389) - - 
     

Loss from continued operations     
   used to determine diluted loss     

   per share (Baht) (167,330,693) (124,834,140) 6,918,254 (93,927,749) 
     

Loss from discontinued operation      
   attributable to owners of      
   the parent (Baht) - (986,319) - - 
     

Adjustment for:     
Effect from warrants issued by     

   subsidiaries (Baht) - (192,691) - - 
     

Loss from discontinued operations 
   used to determine diluted     

   loss per share (Baht) - (1,179,010) - - 
     

Weighted average number of     
   ordinary shares for diluted     
   earnings per share (Shares) 745,141,378 745,352,785 745,141,378 745,352,785 
     

Diluted earnings per share (Baht)     
   From continuing operations (0.2246) (0.1675) 0.0093 - 
   From discontinued operations - (0.0016) - - 
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29 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 34.71% 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: 
 

 Country of  
Name of entities incorporation Natures of relationship 

   

Subsidiaries   
   

1. Rayong Wire Industries Public Company 
   Limited 

Thailand 72.18% shareholding and some common 
   directors 

   

2. Ua Withya Public Company Limited Thailand 39.23% 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 25.50% indirectly owned subsidiary through 
   Ua Withaya Public Company Limited  

   

8. UWC Komen Biomass Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through 
   Ua Withaya Public Company Limited  

   
9. UWC Solar Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through  

   Ua Withaya Public Company Limited 
   

10. Satuek Biomass Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through  
   Ua Withaya Public Company Limited 

   

11. UWC Amphan Biomass Company Limited Thailand 39.23% indirectly owned subsidiary through  
   Ua Withaya Public Company Limited 

   
12.  Green Energy Plantation Company Thailand 21.58% indirectly owned subsidiary through 
    Limited     Ua Withaya Public Company Limited 
   
13.  UWC (Cambodia) Company Limited Cambodia 27.46% indirectly owned subsidiary through 
         Ua Withaya Public Company Limited 
   

Joint venture   
   

14. Sunflowergreen Co., Ltd. Thailand A joint venture of Evergreen Biomass  
     Company Limited at 25.00% 
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29 Related party transactions (Cont’d)  
 
 
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: (Cont’d) 
 

 Country of  
Name of entities incorporation Natures of relationship 

   

Associate   
   

15. Dimet (Siam) Public Company Limited Thailand An associate company of Ua Withaya Public  
   Company Limited at 24.50% 

   

16.  Ayutthaya Power Systems Company Limited Thailand An associate company of Ua Withaya Public 
     Company Limited at 30.00% 
   
17.  Saraburi Energy Systems 2 Thailand An associate Company of Ua Withaya Public 
     Company Limited at 30.00% 
   
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 pricing policies for particular types of transactions are explained further below: 
 

Transactions Pricing policies 
  

Sales of goods Cost plus margin at the rate of 10.00% - 25.00% 

Revenue from projects Contract price 

Management fee Contract price 
Rental income Contract price (Cost plus margin at 
    the rate of 10.00% - 25.00%) 
Fee income from use of assets as collateral  2.00% per annum of mortgaged value 
   for credit facilities  
Interest income The amount approved by the Company’s directors,   

based on borrowing cost of the Company 
Purchase and sale equity securities Market price 
Dividends income The amount approved by the Company’s 
    shareholders 
Director and management benefit expenses representing  The amount approved by the Company’s directors 
  salary, meeting allowance, per-diam and bonus    and shareholders 
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: 
 
 
29.1 Revenue 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Subsidiaries     
Revenue from rental income - - 211,680 211,680 
Internal audit - - 2,760,000 3,120,000 
Interest income - - 4,246,391 3,419,862 
Dividend income - - - 10,328,008 

     

Related companies     
Revenue from projects - 5,513,074 - - 
Interest income 7,924,565 5,693,131 - 4,495,270 

 
 

29.2 Expenses 
 

 

Consolidated 
financial information 

Separate  
financial information 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Other related companies     
Purchase Goods / Service 42,250 - - - 

 
 
29.3  Director remunerations 

   (included in “Selling expenses” and “Administrative expenses”) 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Key management personnel     
   Short-term employee benefits 38,708,997 36,514,677 10,567,304 9,357,357 

   Retirement benefits 2,584,847 1,933,117 570,491 519,026 
     

 41,293,844 38,447,794 11,137,795 9,876,383 
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d) 
 
 
29.4  Short-term investments  
    (included in “trading securities”) 

 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

A related company     
   Equity securities 99,157,804 93,070,822 117,924,127 153,187,018 

 
The movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: 
 

 

Consolidated 
financial statements 

Separate  
financial statements 

 Baht Baht 
   

Opening net book amount  93,070,822 153,187,018 
Additions 41,990,087 41,990,087 
Disposal - (41,349,873) 
Write-off (Note 9) (2,406,925) (2,406,925) 

Fair value adjustment (33,496,180) (33,496,180) 
   

Closing net book amount 99,157,804 117,924,127 

 
 

29.5 Trade and other receivables 

 

 

Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Trade accounts receivable (Note 10)     
   Related companies 14,120,263 16,620,653 - - 

   Less  Allowance for doubtful account (14,120,263) (14,120,263) - - 
     

 - 2,500,390 - - 

     
Other receivables (Note 10)     
   Directors 2,348,340 2,860,312 - 463,175 

   Related companies 170,085,671 170,085,671 - - 
     

 172,434,011 172,945,983 - 463,175 

     
Accrued income (Note 10)     
   Subsidiaries - - 12,317,573 8,071,959 

   Related companies 404,556 929,794 - - 
     

 404,556 929,794 12,317,573 8,071,959 
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d) 
 
 
29.6  Short-term loans to related parties  

 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Subsidiaries - - 163,940,000 86,440,000 

Less  Allowance for doubtful account - - (39,900,000) (31,900,000) 
     

Subsidiaries, net - - 124,040,000 54,540,000 

Related companies 8,858,890 12,500,000 - - 
     

 8,858,890 12,500,000 124,040,000 54,540,000 

 
The movements of short-term loans for the year ended 31 December are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Opening balance  12,500,000 76,660,000 54,540,000 107,760,000 
Additions 9,347,802 119,775,988 82,500,000 15,900,000 
Repayment - (183,935,988) (5,000,000) (57,120,000) 
Doubtful debt for loan to subsidiary - - (8,000,000) (12,000,000) 
Transfer to short-term loans     
   to third parties (12,500,000) - - - 

Unrealised loss on exchange rate (488,912) - - - 
     

Closing balance 8,858,890 12,500,000  124,040,000 54,540,000 

 
Transaction incurred during 2017 
 
During the year of 2017, the Company provided short-term loan amounting to Baht 80.00 million to UWC.  The loan is 
dominated in Thai Baht and is due within 4 months which carries interest rate 4.20% per annum.  The Company 
provided short-term loan amounting to Baht 2.50 million to WJC. The loan is dominated in Thai Baht and is due within  
3 months which carries interest rate MLR-1.75% per annum. 
 
In the second quarter of 2017, the company received the repayment of the principal of loan to EBM amounting to Baht 
5.00 million.  
 
The Company assessed the recoverability for remaining balance of loan to EBM and recognised doubtful debt 
amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial information. 

 
Transaction incurred during 2016  
 
In the third quarter of 2016, the Company received the repayment of the principal loan to Thansettakij Co., Ltd. 
amounting to Baht 57.12 million. 
 
The Company assessed the recoverability for loan to WJC and recognised doubtful debt amounting to Baht 12.00 million 
under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended 31 December 2016. 
 
In the first quarter of 2016, a subsidiary, UWC, provided short-term amounting to Baht 119.78 million to a related 
company.  The loan is dominated in Thai Baht and is due within 6 - 12 months, carrying interest rate 5.00% - 6.00% per 
annum. UWC received full payment within the year.    
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29 Related party transactions (Cont’d) 
 
 
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d) 

 
 

29.7  Amount due to related parties  
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Baht Baht Baht Baht 
     

Accrued expense     
   - related companies 450,000 - - - 
Amount due to related parties 13,803 - - - 

Other payable - directors 207,887 56,730 72,607 26,967 
     

 671,690 56,730 72,607 26,967 

 
 
29.8 Commitments with related parties 

 
 
As at 31 December 2017, the Company had commitment related to its subsidiaries which are summarised as 
follows: 
 
The guarantee of credit facilities for subsidiaries as follows: 

 
Ua Withya Public Company Limited    not exceeding Baht 130 million 
Enesol Company Limited    not exceeding Baht 350 million 
Pipe Line Engineering Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
Evergreen Biomass Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
WJC Enterprise Company Limited    not exceeding Baht 150 million 

 
The use of the Company’s assets to be pledged as collateral for credit facilities of subsidiaries (Note 34) as 
follows: 
 
Enesol Company Limited    not exceeding Baht 350 million 
Pipe Line Engineering Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
Evergreen Biomass Company Limited    not exceeding Baht 150 million 
WJC Enterprise Company Limited    not exceeding Baht 150 million 

 
 
30 Dividends 

 
 
Transactions incurred during 2016 
 
Subsidiaries - Ua Withya Public Company Limited 
 
At the subsidiary’s Annual General Meeting of Shareholder on 28 April 2016, the meeting approved payment of 
dividends for the operation results of 2015 amounting to Baht 26.32 million to the shareholders listed in the 
register on 12 May 2016. The dividend was paid to shareholders on 27 May 2016.  The Company had recorded 
dividend received amounting to Baht 10.33 million and recognised under “Other income” in the separate 
financial statements and eliminated the transaction in the consolidated financial statements. 
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31 Commitments 
 
 
The future aggregate minimum lease payment under non-cancellable operating leases are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht 
     

Within 1 year 6.36 8.92 0.79 3.16 
Later than 1 year but not later      
   than 5 years 7.61 11.25 0.58 1.38 

Later than 5 years 4.00 - - - 
     

 17.97 20.17 1.37 4.54 

 
The future aggregate payment for other commitments are as follows: 
 

 

Consolidated  
financial statements 

Separate  
financial statements 

 2017 2016 2017 2016 

 Million Baht Million Baht Million Baht Million Baht 
     

Bank guarantees 60.25 30.56 - - 
Purchase of shares agreement - 7.85 - 7.85 
Legal consultant fee 0.55 0.55 - - 
Repair and maintenance agreements 117.78 152.87 - - 
Unused letters of credit for goods and     

   raw materials 274.71 1,340.00 - - 
     

 453.29 1,531.83 - 7.85 

 
 
32 Pledged assets 

 
 
32.1 As at 31 December 2017, bank deposits of RWI amounting to Baht 168.90 million (31 December 2016: 

Baht 168.90 million) are pledged as collateral for credit facilities of the subsidiary: 
 
a) short-term and long-term borrowings; 
b) letters of guarantee; and 
c) credit facilities and liability under trust receipt for purchasing raw material. 
 
 

32.2 As at 31 December 2017, the machinery for a production project for electricity and heat energy of ENS 
according to the agreement with Thai-German Ceramic Public Company Limited, is used as collateral for 
a borrowing from a domestic financial institution pursuant to the mortgage agreements. 

 
 

32.3 As at 31 December 2017, bank deposits of ENS amounting to Baht 7.61 million was pledged as collateral 
for the borrowings from a domestic financial institution. 

 
 

32.4 As at 31 December 2017, certain investment properties of the Company are pledged as collaterals for 
credit facilities of RWI and ENS. 

 
 
32.5 As at 31 December 2017, property and plant of UWC which carrying value of Baht 275.05 million  

(31 December 2016: Baht 253.96 million), together with an indemnity right from related insurance of such 
plant are mortgaged as collateral for a short-term borrowings from a domestic financial institution. Bank 
deposits of UWC amounting to Baht 42.42 million are pledged as collateral for bidding projects.   
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33 Promotional privileges 
 
 
Rayong Wire Industries Public Company Limited 
 
RWI received promotional privileges from the Board of Investment on 29 June 2012 for manufacturing of steel 
wire and steel wire mesh. Under the promotional privileges, RWI 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  
13 February 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. RWI must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 
 
Enesol Company Limited 
 
ENS received promotional privileges from the Board of Investment on 7 June 2011 for manufacturing electricity. 
Under the promotional privileges, ENS 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 30 June 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 
29 June 2025).  ENS must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 
 
UWC Komen Biomass Company Limited (Formerly : TRC Clean Energy Company Limited) 
 
UKB received promotional privileges from the Board of Investment on 21 May 2008 for generating electricity 
from biomass. Under the promotional privileges, UKB 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 11 October 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.  UKB must comply with the conditions and restrictions provided in the 
promotional certificates. 
 
 
Satuek Biomass Company Limited 
 
SATUEK received promotional privileges from the Board of Investment on 18 November 2003 for generating 
electricity. Under the promotional privileges, SATUEK 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 21 January 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 
must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
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33 Promotional privileges (Cont’d) 
 
 

UWC Amphan Biomass Company Limited 
 

UAB received promotional privileges from the Board of Investment on 28 November 2005 for generating 
electricity. Under the promotional privileges, UAB 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 31 January 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.  UAB must 
comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates. 
 

Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the following: 
 

 For the year ended 31 December 2016 

 Promoted Non-promoted  
 activity activity Total 

 Baht Baht Baht 
    

Revenue from sales 382,720,464 721,035,871 1,103,756,335 
Revenue from services - 7,878,075 7,878,075 

Other income 12,972,038 11,554,001 24,526,039 
    

Total 395,692,502 740,467,947 1,136,160,449 
 

 For the year ended 31 December 2017 

 Promoted Non-promoted  
 activity activity Total 

 Baht Baht Baht 
    

Revenue from sales 703,364,186 857,219,275 1,560,583,461 
Revenue from services 3,466,668 928,664,977 932,131,645 
Profit (loss) from investment - (30,743,621) (30,743,621) 

Other income 18,662,800 69,915,378 88,578,178 
    

Total 725,493,654 1,825,056,009 2,550,549,663 
 
 

34 Event after the reporting period 
 
 

On January of 2018, UWC, a subsidiary of the Group, issued and offered the unsubordinated and guaranteed 
debentures with a debenture holders’ representative in the named-registered certificate debentures publicly for 
Baht 600 million. The debentures are due within January 2020 and carry interest at the rate of 6.25% per 
annum. UWC, a subsidiary of the Group, guaranteed debentures with pledges of the following:  
 

1.) Land and building owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 77,896,000. 
 

2.) Machine which owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 317,391,000. 
 

3.) 23,998,000 Shares of UKB (UWC’s subsidiary) owned by UWC, a subsidiary of the Group, with par value of 
Bath 10 each, totalling Baht 239,980,000 has a carrying value as at 31 December 2016 of Baht 154,319,987. 
 

4.) 330,000,000 Shares of RWI owned by the Company with par of Bath 2 each, totalling Baht 660,000,000. 
 

For using investment in RWI owned by the Company as collateral of debentures, UWC, a subsidiary of the 
Group, guaranteed the Company with pledges of the following: 
 

1.) Land and building owned by UAB (UWC’s subsidiary) has an appraisal cost of Baht 44,125,044. 
 

2.) Machine owned by UAB (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht 54,527,000. 
 

3.) Land and building owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 134,841,000. 
 

4.) Machine which owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht 
54,527,000. 

 

On 21 February 2018, the Board of Director meeting no.1 / 2018 of RWI had passed a resolution approving RWI to 
pay the dividend from the operating results of 2017, to the shareholders listed in the register on 8 March 2018. 
Dividends were announced at the rate of Baht 0.106 per share totaling Baht 64.24 million. Dividends will be paid on 
25 May 2018. 
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Remuneration fee of Auditor 
 
 
 
1. Audit Fee 

The company and subsidiaries as paid to auditor as following details. 
- Company auditors, in the past fiscal year have paid amounting of Baht 12,230,000. 
-  Audit Account, person or any related business to auditor in the past fiscal year as 

paid amounting of Baht 0.  
 
2. Non-audit fee 
 The company and subsidiaries has not paid remuneration of other services.  

- The company has paid amounting of 0 Baht to auditor of company and Baht 0 in any 
arising from agreement as not complete services in the past fiscal year. 

- Office of Auditor affiliation of person or undertaking concerned with external auditor 
and  audit office in the past account period of Baht 0 and need to pay for future due to 
agreement for unfinished work in past account period of Baht 0.  
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Vision 
 
To be the leading holding company that seeks investments of high 

business potential and growth opportunities through employing 
comprehensive expertise, technology capability and management skill to 
improve business performance; and to generate a superior sustainable 
investment return for shareholders. 
 

 

 

 

 

Mission 
 

1. Creating excellent investments by focusing on companies in 
engineering & construction material business and transmission 
tower & energy business.    
 

2. Assessing and selecting investments through a business strategy 
that seeks business prospects and optimal opportunities to invest.  
 

3. Strengthening company’s core purpose through a systematic 
approach of analyzing, selecting, managing, supervising and 
following investments; and combined with essential business 
factors, to manage risk and to generate a healthy return on 
invested capital. 
 

4. Contributing resources in research and development to enhance 
new business opportunities that will generate promising investment 
returns. 
 

5. Seeking and obtaining low cost of capital when possible. 
 

6. Operating a business based on principles of good corporate 
governance by treating all stakeholders with fair, transparent and 
anti-corruption practice. 
 

7. Responsible for shareholders’ and stakeholders’ rights by 
enhancing business value that can generate superior returns and 
create real growth in values for shareholders and stakeholders in 
the long run. 



900/15    19  3    10120

 : 0 2682 6345   : info@cenplc.com

900/15 SVOA Tower 19  Floor, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120

Tel : +66 2682 6345  www.cenplc.com

 ( 1  2561) New Address (Begin April 1, 2018)

1011     17  3    10120   : info@cenplc.com

1011 Supalai Grand Tower 17  Floor, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120  www.cenplc.com
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