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7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  
7.1.1 หุ้นสามัญ 

บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทั ดงัน้ี 
ทุนจดทะเบียน จาํนวน      746,693,352   บาท 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 745,141,378 บาท  
แบ่งเป็น 
หุน้สามญั จาํนวน 745,141,378 หุน้ 
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หุน้ละ  1  บาท 

 
7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ  

- ไม่มี – 
 
7.1.3 หุ้นกู้  

- ไม่มี – 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

ส่วนที ่2 
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก   ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  วนัที ่ 30 ธันวาคม 2558   
มีดังนี ้

 
หมายเหตุ  :   

     กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง  ประกอบดว้ย   

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง 
สดัส่วนการถือหุน้ 

จาํนวนหุน้      % 
นายชินชยั         ลีนะบรรจง 101,283,600 13.59 
นายวฒิุชยั         ลีนะบรรจง 29,000,000 3.89 
นายชนะชยั       ลีนะบรรจง 25,954,100 3.48 
นางสาวชินสีรี   ลีนะบรรจง 18,504,100 2.48 
นางสาวชินรี      ลีนะบรรจง 15,000,000 2.01 
นายวรวิทย ์        ลีนะบรรจง 10,782,700 1.45 
นางสาวภานิชา  ลีนะบรรจง 1,976,743 0.27 
นายธีรชยั           ลีนะบรรจง 1,412,000 0.19 

รวมทั้งส้ิน 203,913,243 27.36 
 

 
 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้ 
จาํนวนหุน้      % 

1. กลุ่มครอบครัว  ลีนะบรรจง 203,913,243 27.36 
2. นายจิรวฒิุ   คุวานนัท ์ 64,583,800 8.67 
3. นายชยัรัตน์  โกวิทจินดาชยั 20,780,500 2.79 
4. พ.ญ.กนกแกว้   วีรวรรณ 16,334,700 2.19 
5. นายปฏิญญา  เทวอกัษร 16,190,000 2.17 
6. นายวิชยั   เชิดชีวศาสตร์ 12,433,400 1.67 
7. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 11,694,800 1.57 
8. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 11,550,000 1.55 
9. นางสาวพชัรินทร์  ตวงสิทธิสมบติั 11,250,000 1.51 
10. นายสนัติ   โกวิทจินดาชยั 10,050,000 1.35 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)          แบบ 56-1   ประจําปี 2558 
  

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 63 - 

 

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน 
1.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นของนกัลงทุนสถาบนัคิดเป็นร้อยละ 

1.57 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและชาํระแลว้ซ่ึงน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทยซ่ึงกาํหนดไวว้่าบริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

2.  ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก Website ของ
บริษทั www.cenplc.com   ภายใตห้มวดขอ้มูลบริษทั  หัวขอ้โครงสร้างการถือหุ้น  ก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 
7.2.2 รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย   
 (1) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน)  

      ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2558  

 
 
 
 
 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้ 
จาํนวนหุน้      % 

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 445,553,550 74.26 
2. นายจิรวฒิุ คุวานนัท ์ 6,077,970 1.01 
3. นางสาวอาํพร  ศรีโพธ์ิทอง 5,428,300 0.91 
4. นางสาวโสพิศ    ภูสนาคม 3,500,000 0.58 
5. นายนํ้า ชลสายพนัธ์ 3,465,055 0.58 
6. นางวรรณา   อคัคนีวาณิชย ์ 3,310,000 0.55 
7. นางสาวพชัรินทร์  ตวงสิทธิสมบติั 2,265,000 0.38 
8. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 2,011,414 0.34 
9. นายเอกณฏัฐ ์ กิตติพิทยา 1,715,400 0.29 
10. นายอชิระวิชญ ์  รินทร์ศรัณย ์ 1,700,000 0.28 
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 (2) รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน)  
      ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2558 

 
หมายเหตุ  :   

     กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง  ประกอบดว้ย   

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง 
สดัส่วนการถือหุน้ 

จาํนวนหุน้      % 
นายวรวิทย ์        ลีนะบรรจง 475,897,381 3.62 
นางสาวชินสีรี   ลีนะบรรจง 355,006,000 2.70 
นายชินชยั         ลีนะบรรจง 329,900,000 2.51 
นายชนะชยั       ลีนะบรรจง 100,203,342 0.76 
นางสาวชินรี      ลีนะบรรจง 100,000,000 0.76 
นางสาวภานิชา  ลีนะบรรจง 250,000 0.00 

รวมทั้งส้ิน 1,361,256,723 10.35 

 
 
 
 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้ 
จาํนวนหุน้      % 

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 5,164,003,750 39.23 
2. ครอบครัวลีนะบรรจง 1,361,256,723 10.35 
3. นายแสวง   ศิริจนัทโรภาส 447,301,200 3.40 
4. นายนํ้า   ชลสายพนัธ์ 385,489,124 2.93 
5. นางสาวพรรณี    อคัราช 380,000,000 2.89 
6. นายจิรวฒิุ    คุวานนัท ์ 283,068,000 2.15 
7. นางสุปราณี  ชยัชูเกียรติ 123,520,600 0.94 
8. นายชยัรัตน์   โกวิทจินดาชยั 106,300,000 0.81 
9. นางกนกวลัย ์  ยอดวานิช 100,000,000 0.76 
10. ร.อ.ชาคริต  ศึกษากิจ 100,000,000 0.76 
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 (3) รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท เอน็เนซอล จํากดั  ณ วนัที ่3 พฤศจิกายน 2558 

 

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่ผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือ 
 การบริหารงานของบริษัทและสาระสําคญัท่ีมีผลต่อการดําเนินงาน 

- ไม่มี - 
 

7.2.4 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัไม่มีโครงสร้างการถือหุน้ไขวร้ะหวา่งกนั 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant) 

ช่ือหลกัทรัพย์ รายละเอยีด 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 3  

(CEN-W3) 

- บริษทัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 117,526,170 หน่วย 
- จาํนวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ  117,526,170 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 

บาท) 
- ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ คือชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
- อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย 
- วนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ คือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2553 
- เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัในอตัรา 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 

1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 
- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

2.00 บาท  
- วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ คือวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  

กนัยายน  และธนัวาคม ของทุกปี 
- วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 
- ปัจจุบนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 

 

รายช่ือผูถื้อหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 
จาํนวนหุน้      % 

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) 2,542,910 84.06 
2. บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 482,085 15.94 
3. ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 5 0.00 
 รวม 3,025,000 100.00 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการหลงัหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั หรือเวน้แต่ในกรณีท่ี
บริษทัมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
ปี 2554 2555 2556 2557 2558 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (0.10) 0.09 0.15 0.21 (0.27) 
เงินปันผลต่อหุน้ 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 0.00 70.62 34.03 23.73 0.00 
 หมายเหตุ ** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติใหเ้สนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ซ่ึงกาํหนดให้มีข้ึนในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 เพ่ืออนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล
เน่ืองจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 144.29 ลา้นบาท 

 

บริษัทย่อย 
  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จํากัด (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทั

ในอตัราร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี   เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม
หรือมีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท  เอือ้วิทยา  จํากัด  (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจ
กาํหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบริษทั  

  บริษัท เอน็เนซอล จํากดั  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละ 50 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี   เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อย
ละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี   เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุ
จาํเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อย
ละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมหรือมีเหตุจาํเป็น
อ่ืนใด   
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  บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัใน
อตัราร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมี
เหตุจาํเป็นอ่ืนใด 
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 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  รวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซ่ึงมีความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน 
หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอ่ย ในปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2558 โดยมีมติแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน  4 ชุด และมอบหมายอาํนาจหน้าท่ี  ความ
รับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน  แต่
ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 10 ประกอบดว้ย 
 

 จาํนวน (คน) สัดส่วน 
ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 1 5 50.00 
กรรมการอิสระ 5 - 5 50.00 

รวม 9 1 10 100.00 
  

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ
กรรมการทั้งคณะซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท  

ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัท่ีปรากฏช่ือในหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์มีจาํนวน 10 
คน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง ปีทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 
จํานวนปี 

ดํารงตําแหน่ง 
1.    นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการ 26 สิงหาคม 2551 7 ปี 
2.    รศ.ดร.ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ กรรมการอิสระ 26 สิงหาคม 2551 7 ปี 
3.    นายจกัรธาร โยธานนัท ์ กรรมการบริษทั 26 สิงหาคม 2551 7 ปี 
  กรรมการอิสระ 6 กมุภาพนัธ์ 2552 6 ปี 

8.  โครงสร้างการจดัการ 
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รายช่ือกรรมการบริษัท ตําแหน่ง ปีทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 
จํานวนปี 

ดํารงตําแหน่ง 
4.  นายมณฑล เชตุวลัลภกลุ กรรมการ 1 มีนาคม 2553 5 ปี 
5. นายยรรยง         วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ กรรมการอิสระ 24 ธนัวาคม 2555 3 ปี 
6.  นายธีรชยั ลีนะบรรจง กรรมการ 27 มีนาคม 2556 2 ปี 
7. นางสาวอุศรา        ภตัตาตั้ง กรรมการ 16 มิถุนายน 2557 1 ปี 
8. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค ์ กรรมการอิสระ 13 สิงหาคม 2557 1ปี 
9. ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์ กรรมการ 15  สิงหาคม 2558  4 เดือน 
10. ดร.วิศิษฐ ์           องคพิ์พฒันกลุ กรรมการอิสระ 15  สิงหาคม 2558  4 เดือน 

 
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร 

ปี 2557 
เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี 

ปี 2558 
รวม 

คิด
เป็น 
% 

ปี 2558 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

1.    นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง   29,000,000 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3.89 29,000,000 ไม่มี 
2.    รศ.ดร.ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
3.    นายจกัรธาร โยธานนัท ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
4.  นายมณฑล เชตุวลัลภกลุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
5. นายยรรยง         วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
6.  นายธีรชยั ลีนะบรรจง 370,000 ไม่มี 1,042,000 1,412,000 0.19 1,412,000 ไม่มี 
7. นางสาวอุศรา       ภตัตาตั้ง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
8. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
9. ดร.ดามพ ์           สุคนธทรัพย ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
10. ดร.วิศิษฐ ์          องคพ์พิฒันกลุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
11. นางพิมสิริ ป่ินรอด ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
12. นายคมวฒิุ พรนราดล ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
13. นายมงคลศร พงษล์าํเจียกงาม ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 
14 นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - ไม่มี ไม่มี 

     หมายเหตุ : - นบัคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เน่ืองจากบุตรไม่ไดถื้อหุน้  
- ลาํดบัท่ี 11-14 เป็นผูบ้ริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2558 
 กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามและทาํการแทนบริษทั คือ  นายวุฒิชยั   ลีนะบรรจง ลงลายมือช่ือ
ร่วมกบั ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์ หรือ นายมณฑล  เชตุวลัลภกุล  หรือ นางสาวอุศรา  ภตัตาตั้ง หรือ 
นายธีรชยั  ลีนะบรรจง  และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ  ขอ้ 16  กาํหนดให้บริษทัมีคณะกรรมการของ
บริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกวา่ 15 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทั
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 

 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 
   วธีิการแต่งต้ัง 
  -    ผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ  ขอ้ 17   กาํหนดใหก้รรมการใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม ขอ้ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้ งในลาํดับถัด     ลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

  -    ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 
      ตามขอ้บังคบับริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 21  กาํหนดว่า ในกรณีท่ีตาํแหน่ง

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หน่ึง  ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเป็นเขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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   วธีิการถอดถอน 
  -    การออกตามวาระ 
            ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 18 กาํหนดให้ในการประชุมสามญั
ประจาํปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
        กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
หากกรรมการมิไดต้กลงกนัเองเป็นวิธีอ่ืน ให้ใชว้ิธีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่   กไ็ด ้          
  -    การออกนอกวาระ 
            ตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 19  กําหนดให้กรรมการพ้นจาก
ตาํแหน่งตามวาระ ขอ้ 18 ดงัน้ี 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
5. ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 

             ตามขอ้บงัคบับริษทั หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ้ 22  กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลง
มติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น       
 

คณะกรรมการบริษัท 
 อาํนาจ-หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. กาํกบัดูแลกิจการ  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบันโยบาย  กลยทุธ์ท่ีสําคญั  แผนงาน
และอนุมติังบประมาณประจาํปี 

2. พิจารณา  กาํหนด  แกไ้ข  เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริษทั 
3. พิจารณาแต่งตั้ง  ถอดถอน  และมอบอาํนาจหนา้ท่ีให้แก่คณะกรรมการบริหาร  ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยไปปฏิบติั 
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4. พิจารณาแต่งตั้ง และเปล่ียนแปลง  ประธานกรรมการบริษทั    คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร   ประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหาร   คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดยอ่ย 

5. กาํกบัดูแล  และจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหารรวมทั้งการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัไปในทางท่ีมิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   
7. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายและการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะใหมี้อยา่งเพียงพอ 
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน   รายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบัญชีได้

ตรวจสอบ  และ/หรือ สอบทาน   และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ 

9. กาํหนดกรอบอาํนาจในการอนุมติัการสั่งจ่าย การสั่งซ้ือ การเช่า และการเช่าซ้ือทรัพยสิ์น
ใหค้ณะกรรมการบริหาร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

10. พิจารณาและจดัสรรค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
11. พิจารณาและอนุมติัการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร   ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 
12.  พิจารณาและอนุมติัการใหกู้ย้มื  และ/หรือ  การเขา้ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย 

และ/หรือ  บริษทัร่วม   และ/หรือ  บริษทัอ่ืนในส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
13. พิจารณาและอนุมติัธุรกรรมในกิจกรรมจดัหาเงิน    บริหารเงิน  และการบริหารงาน อาทิ  

การจดัหาแหล่งเงินกูร้ะยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น  ในส่วนท่ีเกินอาํนาจของคณะ
กรรมการบริหาร 

14. พิจารณาและอนุมติัการจดัซ้ือทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของ ในส่วนท่ีเกินอํานาจ 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

16. พิจารณาและอนุมติัขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามญั  
และ/หรือ หลกัทรัพยอ่ื์นใดท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนใน
หน่วยลงทุน หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีมีความน่าเช่ือถือ  ท่ีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริหาร 

17. พิจารณาและอนุมติัก่อตั้งบริษทัยอ่ย  และ/หรือ ลงทุนในบริษทัยอ่ย 
18. พิจารณาและอนุมติัก่อตั้งบริษทัร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษทัร่วม 
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19. กาํหนดวนั เวลา  สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั้งกาํหนดระเบียบวาระการประชุม             
ผูถื้อหุน้ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้   และเสนออตัราการจดัสรรกาํไร เงินสาํรอง
ตามกฎหมาย  เงินสาํรองทัว่ไป  และ/หรือเงินปันผล  ตลอดจนทาํความเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

20. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นเฉพาะเร่ือง 

21. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกินอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร    ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

 

สรุปจํานวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2558 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดก้าํหนดตารางการประชุมตามปกติของ
แต่ละคณะ ไวเ้ป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจาํเป็น 
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเขา้ร่วมประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

 

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ปี 2558 

รวมจํานวนคร้ังทั้งส้ิน 
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 1 
วิสามญัผูถื้อหุน้  1 
คณะกรรมการบริษทั 10 
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 
คณะกรรมการบริหาร 11 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 6 
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รายช่ือกรรมการ 

การเขา้ประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

สา
มญั

 
ผูถ้ื

อหุ
น้ 

วิส
าม
ญั 

ผูถ้ื
อหุ

น้ 

กร
รม

กา
ร

บริ
ษทั

 

กร
รม

กา
ร

ตร
วจ
สอ

บ 

กร
รม

กา
ร 

บริ
หา

ร 

กร
รม

กา
ร

พิจ
าร
ณา

 
ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

กร
รม

กา
ร 

บริ
หา

ร
คว

าม
เสี่
ยง

 

1.  นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง    1/1 1/1 10/10 - 11/11 - - 
2.  ดร.วิศิษฐ ์ องคพ์พิฒันกลุ 1/ - - 2/2 1/1 - - - 
3.  รศ.ดร.ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์   1/1 *0/1 10/10 5/5 - - - 
4.  นายยรรยง วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ 1/1 *0/1 10/10 *4/5 - 2/2 6/6 
5.  ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย์ 2/ - - 2/2 - 2/2 - - 
6.  นายจกัรธาร โยธานนัท ์    1/1 1/1 10/10 - - 2/2 *5/6 
7.  นายมณฑล เชตุวลัลภกลุ  1/1 1/1 10/10 - 11/11 - - 
8.  นายธีรชยั ลีนะบรรจง 3/ 1/1 1/1 10/10 - 5/5 - - 
9. นางสาวอุศรา ภตัตาตั้ง  1/1 1/1 10/10 - 11/11 - - 
10. นายชาตรี ศรีอุทารวงค ์ 1/1 1/1 10/10 - - - 6/6 
11.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 4/ 1/1 1/1 *6/8 4/4 - 2/2 - 
12.  นายสมชยั ทองศิริกลุ 5/ 1/1 1/1 5/5 - - - - 
13.  นายพิพิธ เชาวว์ิศิษฐ 6/ 1/1 1/1 7/7 - *8/11 - - 
14.  นายพีรทศัน ์ ธนรัชตว์ฒันา 7/ - - - - *4/5 - - 
15.  ดร.เชนินทร์ เชน  - - - - 11/11 - - 

หมายเหตุ 
1/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  และ กรรมการอิสระ  จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 14 

สิงหาคม  2558 และได้รับการแต่งตั้ งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

2/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2558  

3/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558  
4/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 
5/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 
6/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั   เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 
7/  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558  
* ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากติดภารกิจจาํเป็น 
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8.2 ผู้บริหาร 
ผูบ้ริหาร  หมายถึง  พนักงานของบริษทัผูด้าํรงตาํแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ท่ีมีอาํนาจ

หนา้ท่ีในทางการบริหารของบริษทั และเป็นผูบ้ริหารตามคาํนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์คือ กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารส่ีรายแรกต่อจากกรรมการ
ผูจ้ดัการลงมา (ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของบริษทั)  ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั
บริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงิน
ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป หรือเทียบเท่า 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 
1. ดร.ดามพ ์   สุคนธทรัพย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นางพิมสิริ ป่ินรอด ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์การเงิน 
3.  นางสาวอุศรา ภตัตาตั้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4.  นายคมวฒิุ พรนราดล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5.  นายมงคลศร พงษล์าํเจียกงาม ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายควบคุมดูแลสินเช่ือ 
6.  นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการ 

และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ฝ่าย 
ตรวจสอบ 
ภายใน 

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล 

ฝ่าย 
บญัชีและ 
การเงิน 

ฝ่าย 
กาํกบัดูแล 

กิจการและลงทุน
สมัพนัธ์ 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
หน่วยลงทุน 

ฝ่าย 
หน่วยลงทุน 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
 บริษทัไดจ้ดัให้มีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั   
อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทัในการ
ปฏิบติัและดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ
บริษทัและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น  โปร่งใส และสนบัสนุนใหก้าร
กาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์ ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2557  มีมติ
แต่งตั้ง นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เป็นเลขานุการบริษทั  ซ่ึงไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการ
บริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นท่ี 
7/2004  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ท่ีเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการ
กาํกบัดูแลกิจการ 

3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี 
 

 (โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินในปี  2558 
 บริษัท แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน) 
    ก) ค่าตอบแทนกรรมการ                
   บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 และอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 
2558           เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558  เป็นวงเงินรวม 3,200,000.-บาท  เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557  
ซ่ึงในปี 2557 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ วงเงินรวม 2,300,000.-บาท โดยกาํหนดจ่ายเป็นรายคร้ังตาม
อตัราเดิมโดยกลัน่กรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
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อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจาํนวนคณะกรรมการ
บริษทั  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 

    (1)  ประธานกรรมการบริษทั  
 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 25,000.-บาท ทั้งน้ีสําหรับประธานกรรมการ

ได้รับเงินเดือนประจาํแลว้ จะได้รับค่าเบ้ียประชุมในการเขา้ร่วม
ประชุมคร้ังละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 12,500.-บาท   ทั้งน้ีสําหรับกรรมการบริษทั

ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000.-บาท   
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 12,500.-บาท  

(4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 20,000.-

บาท     
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คร้ังละ 12,500.-บาท  

(5) คณะกรรมการสรรหา  (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหา คร้ังละ 20,000.-บาท   
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา  คร้ังละ 12,500.-บาท  

(6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการบริหารความเส่ียง คร้ังละ 20,000.-

บาท     
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง  คร้ังละ 12,500.-บาท  

 

 ทั้งน้ีในปี 2558  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริง เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,657,500.-บาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  นายวฒิุชยั     ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบริหาร 

50,000.- - - - 50,000.- 

2.  ดร.วิศิษฐ ์    องคพ์พิฒันกลุ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558) 

25,000.- 20,000.- - - 45,000.- 

3.  รศ.ดร.ภูษิต   เลิศวฒันารักษ ์
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

125,000.- 62,500.- - - 187,500.- 

4.  นายยรรยง   วฒันวงศพ์ทิกัษ ์
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

125,000.- 50,000.- 25,000.- 120,000.- 320,000.- 

5.  ดร.ดามพ ์  สุคนธทรัพย ์
- กรรมการบริษทั 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- กรรมการบริหาร 
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558) 

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

6. นายจกัรธาร    โยธานนัท ์
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

125,000.- - 25,000.- 62,500.- 212,500.- 
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7.  นายมณฑล    เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 

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

8.  นายธีรชยั     ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 

125,000.- - - - 125,0000.- 

9. นางสาวอุศรา ภตัตาตั้ง 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 

50,000.- - - - 50,000.- 

10. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค ์
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

125,000.- - - 75,000.- 200,000.- 

11. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558) 

75,000.- 80,000.- 40,000.- - 195,000.- 

12.  นายสมชยั   ทองศิริกลุ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน2558) 

62,500 - - - 62,500.- 

13.  นายพิพธิ      เชาวว์ิศิษฐ 
- กรรมการบริษทั 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558) 
- กรรมการบริหาร 

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

รวมทั้งส้ิน 1,097,500.- 212,500.- 90,000.- 257,500.- 1,657,500.- 
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 ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกราย มีดงัน้ี 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2558 ปี 2557 
จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

รูปเงินเดือน  เงินพิเศษ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเบ้ีย
ประชุม เงินประกันสังคม  เงินกองทุน
สํ า ร อ ง เ ล้ี ย ง ชี พ  แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนกังาน 

7 16.47 5 10.37 

 

 บริษัทย่อย 
 1. บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จํากดั (มหาชน) 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทั ระยองไวร์  อินดสัตรีส์  จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยผา่นความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558  และอนุมติัโดยท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท 
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557  ซ่ึงในปี 2557 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ วงเงินรวม 1,800,000.-บาท โดย
กาํหนดจ่ายเป็นรายคร้ังตามอตัราเดิม โดยกลัน่กรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จาํนวนคณะกรรมการบริษทั  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 

    (1)  ประธานกรรมการบริษทั  
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
(2)  คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 12,500.-บาท   ทั้งน้ีสําหรับกรรมการบริษทั
ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  แทน 
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(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000.-บาท   
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 12,500.-บาท  

 (4)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 20,000.-

บาท     
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คร้ังละ 12,500.-บาท  

 

 ทั้ งน้ีในปี  2558  บริษัท  ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  890,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  นายวฒิุชยั      ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

300,000.- - 12,500.- 312,500.- 

2.  นายวรวิทย ์   ศิริวฒันว์ิมล 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพจิารณา 
  ค่าตอบแทน 

62,500.- 100,000.- 20,000.- 182,500.- 

3.  นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกลุ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

62,500.- 62,500.- 12,500.- 137,500.- 

4.  รศ.ดร.พิสณฑ ์   อุดมวรรัตน ์
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

62,500.- - 12,500.- 75,000.- 
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5. ดร.ดามพ ์    สุคนธทรัพย ์
- กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบริหาร 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558) 
- รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558) 

12,500.- - - 12,500.- 
 

6. นายมณฑล     เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 

62,500.- - - 62,500.- 

7. นายพพิิธ   เชาวว์ิศิษฐ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและ 
  การตลาด 
- กรรมการบริหาร 

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

8.  นายพินิต     นาคสุขมุ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2558) 

25,000.- 25,000 - 50,000.- 

9.  นายเจษฎา   ศรศึก 
- กรรมการบริษทั 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558) 

12,500.- - - 12,500.- 

10.  ดร.เชนินทร์     เชน 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558) 

25,000 - - 25,000.- 

รวมทั้งส้ิน  645,000.- 187,500.- 57,500.- 890,000.- 
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  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากกรรมการผูจ้ดัการ และ
ผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกราย มีดงัน้ี 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2558 ปี 2557 
จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงิน เดือน  เงิน พิ เศษ   ค่าเช่าบ้าน   เงิน
ประกนัสังคม  เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
และค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน   

5 6.22 6 7.93 

 
 2. บริษัท  เอือ้วทิยา จํากดั (มหาชน) 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558  โดยผา่น
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 และอนุมติัโดยท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558  เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท  ซ่ึง
เท่าเดิมเม่ือเทียบกบัปี 2557  โดยกาํหนดจ่ายเป็นรายคร้ังตามอตัราเดิม โดยกลัน่กรองรายละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท   โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 

    (1)  ประธานกรรมการบริษทั  
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
(2)  คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 12,500.-บาท   ทั้งน้ีสําหรับกรรมการบริษทั
ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000.-บาท  
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 12,500.-บาท  
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(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 
 เบ้ียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 20,000.-

บาท     
 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คร้ังละ 12,500.-บาท  

 

 ทั้งน้ีในปี 2558  บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  1,642,500.-บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  พ.ต.อ.โกวิท     ภิรมยว์งศ ์
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน 

300,000.- - 60,000.- 360,000.- 

2.  นายวฒิุชยั     ลีนะบรรจง 
- รองประธานกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการบริหาร 

112,500.- - - 112,500.- 

3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ ์    พินิจารมณ์ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

112,500.- 240,000.- - 352,500.- 

4. นายประชา  ติยะพฒันพติู 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558) 

87,500.- 150,000.- - 237,500.- 

5. ดร.เพียรชยั   ถาวรรัตน์ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558) 

- - - - 
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6. นายพรีทศัน ์  ธนรัชตว์ฒันา 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการโรงไฟฟ้า 
- กรรมการบริหาร 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558) 

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

7.  นายธีรชยั   ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจและ 
   กิจการองคก์ร 
- กรรมการบริหาร 

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

8. ดร.ดามพ ์    สุคนธทรัพย ์
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558) 

37,500.- - - 37,500.- 

9. นายมณฑล   เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีการเงินและ 
   บริหารองคก์ร 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

45,000.- - 15,000.- 60,000.- 

10. นายลาดหญา้  อริูยา 
- กรรมการบริษทั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจและ 
   จดัการเช้ือเพลิง 
- กรรมการบริหาร 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558) 

- - - - 

11. นางสาวอุศรา ภตัตาตั้ง 
- กรรมการบริษทั 

112,500.- - - 112,500.- 

12.  นายพิพิธ     เชาวว์ิศิษฐ 
- กรรมการบริษทั 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558) 

25,000.- - - 25,000.- 
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13. นายวรุณ  อุน่เจริญพรพฒัน ์
- กรรมการบริษทั  
- กรรมการอิสระ 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558) 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558) 

5,000.- - - 5,000.- 

14. นายสุวิทย ์    วรรณศิริสุข 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558) 

62,500.- 75,000.- 25,000.- 162,500.- 

15.  ดร.เชนินทร์    เชน 
- กรรมการบริษทั 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558) 

87,500.- - - 87,500.- 

รวมทั้งส้ิน 1,077,500.- 465,000.- 100,000.- 1,642,500.- 
 

  ข)   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากกรรมการผูจ้ดัการ และ
ผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่ารายท่ีส่ีทุกราย มีดงัน้ี 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2558 ปี 2557 
จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือน  ค่าวิชาชีพ  เงินประกันสังคม  
เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังาน 

9 13.24 4 8.00 
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 3. บริษัท เอน็เนซอล จํากดั 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท  เอ็น เนซอล  จํากัด  ได้จ่ ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558  และอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน  2558 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2557 
ดงัน้ี 

    (1)  ประธานกรรมการบริษทั  
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
(2)  คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 12,500.-บาท  ทั้งน้ีสําหรับกรรมการบริษทั
ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  แทน 

 

 ทั้งน้ีในปี 2558  บริษทั เอ็นเนซอล จาํกดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 425,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายช่ือกรรมการ/ 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 
1.  นายวฒิุชยั      ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

300,000.- 

2.  นายมณฑล     เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 

62,500.- 

3.  นายวิชยั     ฉนัทนาวรกลุชยั 
- กรรมการบริษทั 

62,500.- 

รวมทั้งส้ิน 425,000.- 
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  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร มีดงัน้ี 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2558 ปี 2557 
จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงินเดือน  เงินพิเศษ    เงินประกนัสังคม 
เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังาน 

1 2.48 2 2.89 

 

 4. บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง  จํากดั 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทั   ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั  ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558  และอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญั         
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากบัปี 
2557 ดงัน้ี 

    (1)  ประธานกรรมการบริษทั  
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 6,000.-บาท ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
(2)  คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 4,000.-บาท   ทั้ งน้ีสําหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 2,000.-บาท  แทน 

 

 ทั้งน้ีในปี 2558  บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง  เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  100,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

รายช่ือกรรมการ/ 
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 

1.  นายวฒิุชยั       ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

72,000.- 
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รายช่ือกรรมการ/ 
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 

2.  นายมณฑล      เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 

16,000.- 

3.  นางสาวศรัณนิชา  บุญเดชชยักลุ 
- กรรมการบริษทั 

12,000.- 

รวมท้ังส้ิน 100,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
          - ไม่มี – 
 

 5. บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จํากดั 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทั   เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผา่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558  และอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2557 
ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 2,000.-บาท (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม)  ทั้งน้ีสําหรับกรรมการบริษทั
ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการเขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 1,000.-บาท
แทน 
 ทั้งน้ีในปี 2558  บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตาม
ความเป็นจริง  เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  32,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ/ 
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 

1.  นายวฒิุชยั       ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 

10,000.- 

2.  นายธีรชยั       ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
 

2,000.- 

3.  นายลาดหญา้  อูริยา 2,000.- 
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รายช่ือกรรมการ/ 
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
4.  นายมณฑล      เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 

10,000.- 

5.  นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร 
- กรรมการบริษทั 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2558) 

8,000.- 

รวมทั้งส้ิน 32,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
          - ไม่มี – 

 

 6. บริษัท  ดับเบิล้ยู เจ ซี เอน็เตอร์ไพรส์  จํากดั 
 ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัท   ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด  ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558  และอนุมติัโดยท่ี
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจําปี  2558  เม่ือวันท่ี  17 เมษายน  2558 โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2557 ดงัน้ี 

    (1)  ประธานกรรมการบริษทั  
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 6,000.-บาท ทั้งน้ี กรณีท่ีมีการเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
(2)  คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวท่ีเขา้ร่วมประชุม) 

 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 4,000.-บาท   ทั้ งน้ีสําหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํแลว้ จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
เขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 2,000.-บาท  แทน 

 

 ทั้งน้ีในปี 2558  บริษทั ดบัเบ้ิลย ูเจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ตามความเป็นจริง  เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  90,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รายช่ือกรรมการ/ 
ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท  (บาท) 

1.  นายวฒิุชยั       ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษทั 

72,000.- 

2. นายวิวฒัชยั      จีนานุพนัธ์ 
- กรรมการบริษทั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 

6,000.- 

3.  นายมณฑล      เชตุวลัลภกลุ 
- กรรมการบริษทั 

12,000.- 

รวมท้ังส้ิน 90,000.- 
 

  ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร มีดงัน้ี 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2558 ปี 2557 
จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวน 
คน 

จาํนวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

เงิน เดื อน   เงิน ป ระกัน สั งคม   และ
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 

1 2.35 1 2.04 

 

8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
บริษทัไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ

พนักงานซ่ึงไดรั้บจากบริษทัตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู ้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดแก่ผูบ้ริหารของ
บริษทั 

(1)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษทั 
- ไม่มี - 

  (2)  ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมา และผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า

รายท่ีส่ีทุกราย มีจาํนวนทั้งส้ิน 5 คน ไดรั้บค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
บริษทัไดต้ั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยผูบ้ริหารท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพจะไดรั้บ

เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง  โดยสมาชิกตอ้งสะสมเงินเขา้กองทุนในอตัรา
เดียวกนัดว้ย  หากเดือนใดสมาชิกไม่ไดส้ะสมเงินเขา้กองทุน  นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายเงินสมทบใหส้มาชิก      
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ผูน้ั้นในเดือนนั้นๆเม่ือสมาชิกส้ินสภาพลงสมาชิกจะไดรั้บเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉล่ียผลประโยชน์
สุทธิตามเง่ือนไขของกองทุน 
 

8.5 บุคลากร 
8.5.1 จาํนวนพนักงานท้ังหมด 

 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558  บริษทัและบริษทัยอ่ย  มีพนกังานทั้งส้ิน 576 คน  แยกเป็นดงัน้ี 
 

8.5.2 การเปลีย่นแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
- ไม่มี - 

 

8.5.3 ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
- ไม่มี - 

 

8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  
 ในปี 2558   บริษทัและบริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบ้ียขยนัและเงิน
พิเศษ โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  เป็นจาํนวนเงินรวม  226.34 ลา้นบาท 
 

เงินเดือนและค่าแรง 
 ค่าตอบแทนรายเดือนท่ีจ่ายใหพ้นกังานเน่ืองจากการปฏิบติังานของพนกังานใหก้บับริษทั ซ่ึง
จะพจิารณาจากตาํแหน่งงาน หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อองคก์ร 
 

โบนัส 
 เงินพิเศษท่ีจ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกาํหนดเป็น
อตัราตายตวั 
 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพ่ือเป็นสวสัดิการท่ีจดัใหพ้นกังาน และเป็นการส่งเสริม
การออมเงิน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนกังานปฏิบติังานกบับริษทัเป็นระยะเวลานาน โดยพนกังานท่ี
เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะไดรั้บเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง 

รายละเอียด CEN RWI UWC ENS PLE EBM WJC รวม 
ฝ่าย

สาํนกังาน 
16 50 245 4 - - 10 325 

ผา่ยผลิต - 80 97 14 - - 60 251 
รวม 16 130 342 18 - - 70 576 
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โดยสมาชิกตอ้งสะสมเงินเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนัดว้ย เม่ือสมาชิกส้ินสภาพลงสมาชิกจะไดรั้บเงิน
สมทบรวมทั้งส่วนเฉล่ียผลประโยชน์สุทธิของกองทุน 
 

8.5.5 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสภาวการณ์ 

โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีหลากหลายดา้น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

บริษทัและบริษทัย่อยจึงกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความรู้ โดยเร่ิมจากการสํารวจ
ความจาํเป็นในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร การออกแบบหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
การถ่ายโอนความรู้ท่ีอยูใ่นตวัพนกังานมาเป็นคู่มือการปฏิบติังาน และการนาํความรู้มาประยกุตใ์ชก้บั
งานตลอดจนเกิดเป็นนวตักรรม ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้พนกังานไดฝึ้กฝน ทบทวนความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทาํงานของตนเองสู่เพ่ือนร่วมงาน เพื่อใหค้วามรู้อยูคู่่
กบัองคก์รตลอดไป 

บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ห้ความสําคญักบัการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบติังานจริง (On the 
Job Training : OJT) โดยมีผูช้าํนาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มี
วิธีการฝึกอบรมท่ีมุ่งเนน้ไปในทางการฝึกปฏิบติั ดว้ยการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใหเ้หมาะกบังานนั้น
โดยตรง ซ่ึงเกิดผลลพัธ์ทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ตน้ทุนตํ่า และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั
ภายใตส้ถานการณ์จริง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดอ้อกแบบหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรอยา่งครอบคลุมและตอบสนอง
ต่อทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติท่ีผูเ้รียนสามารถนําไปปฏิบัติงานหรือ
นาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดท้นัที  
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9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความสาํคญัต่อ
การสร้างระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส  ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ี  มีความสามารถในการแข่งขนัและเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   เพ่ือ
สร้างความเจริญ   เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่คัง่แก่ผูถื้อหุ้น  โดยยึดหลกัการบริหารงานตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยอาศยัความรู้ ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงั มาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินงาน ขณะเดียวกนัไดเ้สริมสร้างให้ผูบ้ริหาร
และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต ขยนั อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการ
ดาํเนินงาน  พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และสังคม เพ่ือ
ประโยชน์สุขอยา่งสมดุล  และยัง่ยนื  

ดังนั้ น หลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั อนัประกอบด้วย นโยบายการกาํกับดูแล
กิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมเป็น
ประจาํ ซ่ึงบริษทัเห็นว่ายงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัโดยบริษทัได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั www.cenplc.com 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วมพฒันาการกาํกบั
ดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั กาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัดงัน้ี 
 

การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ดว้ยเห็นถึงความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ี

ใสสะอาด บริษทัได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์กบัภาคีเครือข่ายของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด จึงเห็นควรกาํหนดนโยบายให้มี
แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดาํเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษทั ในเร่ือง “การต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
และการให้หรือรับสินบน เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ”  และ “การให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลกัดนัใหเ้กิดการต่อตา้นการทุจริตในวงกวา้ง 

และเพื่ อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท  ในปี  2557 
คณะกรรมการบริษทัให้บริษทัเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557  

9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
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ดงันั้น บริษทัจึงกาํหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของ
บริษทัยอ่ย จะไม่เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด จากลูกคา้ คู่คา้  ผูรั้บเหมา 
หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดาํเนินการจดัให้มีช่องทางในการ
รายงานหากมีการการกระทาํท่ีเขา้ข่าย หรือสุ่มเส่ียงในลกัษณะดงักล่าว และกาํหนดมาตรการในการ
คุม้ครองบุคคลใดๆ ท่ีร้องเรียนหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และจรรยาบรรณพนกังาน  

นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้พนักงานและผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
สามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยหรือขอ้ร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนกังานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยบริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูลของผู ้
ร้องเรียนจะถูกเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั  โดยผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

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

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
 

1.  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารของบริษัท หรือกรรมการ

บริษทัย่อยหรือผูบ้ริหารบริษทัยอ่ย ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั โดยทาํหน้าท่ีในการ
ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหน้าท่ี ท่ี มีและได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั   
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ในปี 2558  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 และ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  8/2558 เม่ือวันท่ี  14 สิงหาคม  2558ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารรวมจาํนวน 7 คน ใหด้าํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี ดงัน้ี  

 

รายช่ือกรรมการบริหาร ตําแหน่ง 
1.  นายวฒิุชยั  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 
2.  ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์ กรรมการบริหาร 

(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558) 
3.  นายพีรทศัน์ ธนรัชตว์ฒันา กรรมการบริหาร 
4.  นายมณฑล เชตุวลัลภกลุ กรรมการบริหาร 
5.  นายธีรชยั ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร 
6.  นายพิพิธ เชาวว์ิศิษฐ กรรมการบริหาร 
7.  นางสาวอุศรา  ภตัตาตั้ง กรรมการบริหาร 
8.  ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการบริหาร 

(ลาออกเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558) 
 

 อาํนาจ-หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวตัถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบาย  

ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  คาํสั่ง  และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุม    
ผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

2. พิจารณากาํหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์  การดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ย่อย บริษัทร่วม กาํหนดแผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  การประชาสัมพนัธ์  และควบคุมกาํกบั
ดูแลใหก้ารดาํเนินงานของคณะทาํงานท่ีแต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจาํปีตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอก่อนท่ีจะนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั  ทั้งน้ี ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมติัการ
เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ในระหว่างท่ีไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบในท่ีประชุมคราว
ต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคญัๆ ท่ีได้กาํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ตามท่ีจะไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติ
อนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)          แบบ 56-1   ประจําปี 2558 
  

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 98 - 

 

5. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายทางการเงินดา้นสินทรัพยฝ่์ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์นถาวร เคร่ืองใชส้ํานักงาน  การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา การตดัจาํหน่าย/ขาย
ทรัพยสิ์นถาวร การเช่า/เช่าซ้ือทรัพยสิ์น เกินกว่างบประมาณ  ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัใหอ้าํนาจไว ้

6. ให้คาํแนะนาํการขยายธุรกิจในหลกัการและการร่วมทุนกบับุคคลอ่ืน  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังถดัไป 

7. พิจารณาและอนุมติัการใหกู้ย้มื  และ/หรือ  การเขา้ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ ของบริษทัยอ่ย   
และ/หรือ  บริษทัร่วม และ/หรือ  บริษทัอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัให้
อาํนาจไว ้

8. มีอาํนาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงิน  การจดัหาวงเงินสินเช่ือ  หรือการขอสินเช่ือใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจปกติของบริษทั  ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัใหอ้าํนาจไว ้

9. พิจารณาและอนุมติัการลงทุนในบริษทัอ่ืน  ในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
ใหอ้าํนาจไว ้

10. พิจารณาและอนุมติัการจดัจา้งในลกัษณะของการจา้งทาํของท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้
ปกติ  ในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัใหอ้าํนาจไว ้

11. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน  การตลาด การ
บริหารงานบุคคล  และดา้นการปฏิบติัการอ่ืนๆ 

12. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทั  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปัน
ผลประจาํปี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั  

13. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจให้กรรมการบริหารคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด  โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรือ
อาจมอบอาํนาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร    ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก  เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ  หรือการมอบอาํนาจ
นั้นๆ  ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

14. ให้มีอาํนาจดาํเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษทั เช่น การเปิดและปิดบญัชีธนาคาร / 
สถาบนัการเงิน โดยให้มีอาํนาจกาํหนดช่ือผูมี้อาํนาจลงนามในการลงนามส่ังจ่ายบญัชี
ธนาคาร  รวมไปถึงกาํหนดเง่ือนไขในการสั่งจ่ายบญัชีของธนาคารต่างๆท่ีบริษทัได้มี
บญัชีอยู ่

15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษทัใหม่ เพ่ือเพิ่มช่องทางในการลงทุน 
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16. กาํหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุน้สามญั และ/ หรือ
หน่วยลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการลงทุนในตรา
สารหน้ีและ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหน้ี ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกิน
ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้อาํนาจไวโ้ดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารคนใด
คนหน่ึง ทาํรายการซ้ือหรือขายแทนบริษทั 

17. พิจารณาเพ่ิมหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพ่ือนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

18. ดาํเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายเป็นคราวๆ  ไป 
 

 ทั้งน้ี  อาํนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมติัรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้  
หรือรายการใดท่ีคณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัคณะกรรมการบริหารมีส่วน
ไดเ้สีย  หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทัหรือบริษทัย่อย  ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และ/หรือพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์ ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุม ผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมติัรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง  กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั / ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ใหท้าํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้
เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate 
Governance)  

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  ดงัน้ี  
 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง  
1.  ดร.วิศิษฐ ์ องคพิ์พฒันกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2558) 

กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

2.  รศ.ดร.ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ดา้นวิศวกรรม 

3.  นายยรรยง  วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ดา้นการเงิน 
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง  
4.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(ลาออกเม่ือวนัท่ี 31  
สิงหาคม 2558) 

กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

    นายคมวฒิุ พรนราดล เลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  นับตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2557  – 
วนัท่ี 26 เมษายน 2560  โดย ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพฒันกุล  และ นายยรรยง  วฒันวงศ์พิทกัษ์  เป็นผูมี้
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทั 
 ทั้ งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท  ไม่มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกบัทางบริษทั  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
 

 อาํนาจ-หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal  audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  
เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี  
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั 
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย
ขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการ
เงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร  (charter) 
(ซ) การอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   หมายถึง  กรรมการบริษัทท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ,  
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง   

ในปี 2558  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 และ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  9/2558 เม่ือวันท่ี  30 กันยายน  2558  ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จาํนวน 3 คน ให้ดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ 1 ปี ดงัน้ี 

  
 

รายช่ือกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ตําแหน่ง  
1.  ดร.วิศิษฐ ์ องคพิ์พฒันกลุ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558) 
กรรมการอิสระ 

2.  นายจกัรธาร โยธานนัท ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
3.  นายยรรยง วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
4.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
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รายช่ือกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ตําแหน่ง  
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558) 

นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ เลขานุการคณะกรรมกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

 อาํนาจ-หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท่ี์มีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2. พิจารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั 
3. กาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามท่ี

คาดหวงั ใหมี้ความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยใหง้านของบริษทัประสบ
ผลสาํเร็จ 

4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจาํนวนเงิน
และสดัส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสม  

5.  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหน่วยงานทางการกําหนดหรือ
ขอ้แนะนาํท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. พิจารณากาํหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและค่าตอบแทน      
เพื่อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและอนุมติั 

7. กาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ และนาํเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทันาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย   
 
4.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หมายถึง กรรมการบริษทัและมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั มี
หนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2558  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558  ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จาํนวน 3 คน ให้ดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 1 ปี ดงัน้ี  

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง ตําแหน่ง  
1.  นายยรรยง วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 
2.  นายจกัรธาร โยธานนัท ์ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 
3.  นายชาตรี ศรีอุทารวงค ์ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

 อาํนาจ-หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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1. กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจดัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหเ้กิด
ความชดัเจนต่อเน่ือง  เพื่อการจดัการความเส่ียงท่ีสําคญัและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั รวมทั้งส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั 

2. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดบัในบริษทั 
3. ดูแลใหบ้ริษทัมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหค้วามสาํคญั

กับธุรกิจหลกัของบริษทัคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผดิปกติทั้งหลายท่ีอาจเกิดข้ึน 

4. พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงทั้งบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
6. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร    
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ท่ีดาํรงตาํแหน่ง

หวัหนา้คณะผูบ้ริหารของบริษทั   
ในปี 2558  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558  เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558  ได้

มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชยั  ลีนะบรรจง ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และต่อมา    นาย
วุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ได้ลาออกจากการดํารงแต่งประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหาร  แลมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติแต่งตั้ง ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์
ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคนใหม่  
 

 อาํนาจ-หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารทัว่ไปของ

บริษทั 
2. มีอาํนาจออกคาํสัง่  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย 
3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ์   แผนงาน  และงบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั/

คณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และแผนงานท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. ควบคุมดูแลการใชจ่้ายตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
5. รับผิดชอบในการจดัทาํงบการเงิน   รายงานทางการเงินให้ผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบ

และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 
6. กาํหนดโครงสร้างองคก์ร  อาํนาจการบริหารองคก์ร  รวมถึงการแต่งตั้ง  การว่าจา้ง  การ

โยกยา้ย  การถอดถอน การกาํหนดเงินค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ 
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โบนสัพนกังาน สวสัดิการ และการเลิกจา้ง พนกังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ
ของบ ริษัท   ซ่ึ งมิ ได้ดํารงตําแห น่งกรรมการบ ริหาร   และไม่รวมถึงประธาน
กรรมการบริหาร  

7.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือ ซ่อมแซมและบํารุงรักษา เช่า และเช่าซ้ือทรัพย์สิน 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้ปกติท่ีเกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้หอ้าํนาจไว ้

8. พิจารณาและอนุมติัการจดัจา้งในลกัษณะของการจา้งทาํของท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้
ปกติ ในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้หอ้าํนาจไว ้

9. พิจารณาและอนุมติัการปรับสภาพ  ทาํลาย  ตดับญัชี  ซ่ึงทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพไม่สามารถ
ใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดใ้หอ้าํนาจไว ้

10. พิจารณาและอนุมติังบประมาณในการส่งพนกังานไปศึกษา  อบรม  ดูงาน หรือไปแสดง
สินคา้ของบริษทัภายในประเทศ 

11. พิจารณาและอนุมติังบประมาณในการส่งพนกังานไปศึกษา   อบรม   ดูงาน หรือไปแสดง
สินคา้ของบริษทัท่ีต่างประเทศ  

12. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  ตามความจาํเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษทัหรือ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษทั 

13. รับผิดชอบในการกาํหนดเป้าหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองทรัพยากรบุคคล ทั้งบริษทัและบริษทัในเครือ 

14. สนับสนุนและให้คาํปรึกษาแก่บริษทัย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศกัยภาพในการ
แข่งขนัของบริษทั 

15. รับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบัของรัฐ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน  และขอ้บงัคบัของบริษทั 

16. พิจารณาและอนุมติัการให้กูย้ืม และ/หรือ การเขา้ค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย 
และ/หรือ บริษทัร่วม และ/หรือ บริษทัอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
ใหอ้าํนาจไว ้

17. พิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การทาํธุรกิจปกติของบริษทั  ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัไดใ้หอ้าํนาจไว ้

18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุน้สามญัและหรือหน่วยลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษทั
ไดใ้หอ้าํนาจไว ้
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19. พิจารณาการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และอัตรา
ดอกเบ้ีย 

 

ผู้มีอาํนาจควบคุม 
- ไม่มี - 

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 (1) กรรมการอสิระ 

 ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ประกาศ ณ วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2552   โดยมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี  1 มีนาคม 2552 เป็นตน้ไป  ได้มีการแก้ไขหลกัเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้ นคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งเป็นไปตามประกาศดงักล่าว ในการน้ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้
กาํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  ซ่ึงมีความเข้มงวดกว่าขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน โดยกาํหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดการถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1)   โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50  ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่  

บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวม
การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ  หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  พี่นอ้ง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มี  หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุม  ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อ
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หุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็น
ปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่า  หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ  หรือการให้  หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั 
การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้
บริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้ งแต่ 25 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการ
คาํนวณภาระหน้ีสินดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือ
หุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือมีผูอ้าํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนัย  ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน  เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั 
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม ขอ้ 1 ถึง 9 แล้ว  
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 - การสรรหากรรมการ  ปัจจุบนับริษทัยงัมิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  
แต่ในกระบวนการคดัเลือกดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ 
โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทศัน์  
เป็นผูมี้คุณธรรม  และมีประวติัการทาํงานท่ีไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา  โดยเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกนัก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
เวน้แต่ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการในตาํแหน่งท่ีวา่งลงไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษทั
สอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 
 - การสรรหากรรมการอิสระ  การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
กรรมการบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนด และตาหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และให้นาํเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นบริษทั พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ  หากมีกรรมการอิสระพน้จากตาํแหน่ง บริษทั
จะสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัมาทดแทน และจะรักษาจาํนวนกรรมการอิสระใหค้รบถว้นตามหลกัเกณฑ ์ 
 - การสรรหาผู้บริหารระดับสูง  ผูบ้ริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  ซ่ึง
ปัจจุบันบริษัทยงัมิได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคดัเลือก
ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีหลากหลายวิชาชีพทั้ งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 
กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทกัษะท่ีจาํเป็นในการบริหารงานของบริษทั ดว้ยคุณสมบติัและนาํ
ประสบการณ์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงการมีวิสัยทศัน์เป็นผูมี้คุณธรรม และมีประวติั
การทาํงานท่ีไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัการทัว่ไปของคู่มือ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนดงัน้ี 
  1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 
  2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) 
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  3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyally) 
  4.  กรรมการตอ้ง “รับผดิชอบ” (accountable) ต่อหนา้ท่ี 
 ในปี 2558 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างกรรมการ ทาํให้สัดส่วนกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมะสมและไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีอยา่งเคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 50.00  
 

9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษทัไม่มีบริษทัร่วมมีแต่บริษทัย่อย ทั้งน้ีบริษทัจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ความชาํนาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษทัย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน 
เพ่ือกาํกบัดูแลบริษทัย่อยให้ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั เช่น การ
จดัทาํบญัชีให้ทนัต่อการจดัทาํงบการเงินรวมกบับริษทัเพ่ือเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบญัชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีและนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบับริษทั การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัตาม
หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัปฏิบติั เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
รายการไดม้าและการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์กาํกบัดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การกาํกบัดูแลกิจการตามท่ีบริษทัประกาศใช้ ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ    
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในโดยกาํหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทั
และผูถื้อหุ้นและกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ มีความรับผิดชอบ มีวินยัและมีจิตสาํนึกท่ีดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  
ไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองและ/หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และ
ทรัพยสิ์นของบริษทั  โดยไม่นาํขอ้มูลและทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองและ/
หรือผูอ่ื้น  และหา้มกระทาํการอนัเป็นการสนบัสนุนบุคคลอ่ืนให้ทาํธุรกิจแข่งขนักบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย  ทั้งน้ี บริษทัยงัไดก้าํหนดโทษสาํหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัไวใ้นระเบียบของบริษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาถึงขั้นเลิกจา้ง 

 นอกจากน้ีในระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงานของบริษทัก็มีการกาํหนดในเร่ืองดงักล่าว  
โดยกาํหนดบทลงโทษทางวินยัไว ้ ซ่ึงกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานกไ็ดป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนด 

 ในปี  2558 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท  ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัไปในทางมิชอบ 

 

 การกาํหนดเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  
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 บริษัทได้กาํหนดห้ามมิให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ี
รับทราบขอ้มูลภายในทาํการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชน  นอกจากน้ียงักาํหนดใหก้รรมการบริษทัและผูบ้ริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ หากมีการซ้ือขายหุน้ของบริษทั  ตอ้ง
แจง้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัท่ี
มีการเปล่ียนแปลง  และส่งสําเนาให้เลขานุการบริษทั  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัและดาํเนินการ
ตามท่ีกาํหนด  ทั้งน้ีใหน้บัรวมถึงกรรมการและผูบ้ริหาร เม่ือแรกเขา้รับตาํแหน่งใหม่  ตอ้งรายงานการ
ถือหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 เลขานุการบริษทัได้จดัทาํกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัประจาํปี และจดัส่งให้
กรรมการบริษทัทุกท่านเป็นการล่วงหนา้  เพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีควรงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย ์

 ในปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายอยา่งเคร่งครัดไม่ปรากฏวา่
มีการซ้ือขายหุน้ในช่วงเวลาท่ีหา้มมีการซ้ือขายหุน้ 

 บริษทัมีนโยบายจะดาํเนินการให้มีแนวปฏิบติั ให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง กรณีจะทาํ
การซ้ือขายหุน้ของบริษทั ใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนทาํการซ้ือขาย    
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย  จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 8,434,310.-บาท 
- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ

สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 0 บาท 
2. ค่าบริการอืน่ (Non-audit fee) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  

- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมามีจาํนวนเงินรวม  0  บาท และจะตอ้งจ่าย
ในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวน
เงิน  0  บาท 

- สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 0 บาท และจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตอนัเกิดจากการตกลงท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มี
จาํนวนเงินรวม 0 บาท  

 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ในเร่ืองอืน่ๆ 
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 เพื่อใหส้อดคลอ้ง “หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีส่วนร่วมพฒันาการ
กาํกบัดูแลกิจการใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั และกาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัโดยไดจ้ดัแบ่งเป็น 5 
หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถื้อหุน้  (Rights of  Shareholders) 
หมวดท่ี  2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  (Equitable Treatment of  Shareholders) 
หมวดท่ี  3  การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  (Roles of Stakeholders) 
หมวดท่ี  4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 
หมวดท่ี  5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 

 

หมวดท่ี  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญั และเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอาํนวย

ความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และสิทธิท่ีตนเองสมควรไดรั้บอยา่ง
เตม็ท่ี ดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ ไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถื้อหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 
ดงันั้น ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 1.  สิทธิขั้นพืน้ฐาน 

 สิทธิในการเป็นเจา้ของหุน้ การซ้ือขาย หรือโอนหุน้ท่ีตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ 
  สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และออกเสียงลงคะแนนเพ่ืออนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญั 
 สิทธิในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตน 
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซกัถามในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร / เงินปันผล อยา่งเท่าเทียมกนั 
 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทันเวลา และทันต่อ

เหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกาํหนดให้ตอ้ง
เปิดเผย แต่หากบริษทัเห็นว่ามีความจาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะ
เปิดเผยข้อมูลนั้ นทั้ งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
www.cenplc.com   
 

2.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารทีสํ่าคญั 
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สิทธิในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของกิจการท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และทนัต่อเหตุการณ์ โดย
บางเร่ืองแมว้่าตามกฎหมายจะไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑท่ี์กาํหนดให้ตอ้งเปิดเผย แต่หากบริษทัเห็นว่ามีความ
จาํเป็นท่ีผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทราบ บริษทัก็จะเปิดเผยขอ้มูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์  www.set.or.th และ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.cenplc.com 
 ผูถื้อหุน้มีสิทธิรับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น 

 บริษทัไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั รวมถึงรายช่ือผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกของ
บริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เพื่อประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนัก่อนวนัประชุม 
จาํนวนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

 ขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การซ้ือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญั 
 รายงานการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อ

การตดัสินใจของผูถื้อหุ้น  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจและเช่ือมัน่ว่าโครงสร้างการดาํเนินงานมี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้  พร้อมดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื สร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราท่ีเหมาะสมและต่อเน่ือง 

 บริษทัไดจ้ดัช่องทางให้ผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัทโดยตรงจาก
เลขานุการบริษทั ผ่าน E-mail : kenika@cenplc.com  หรือ โทรศพัทส์ายตรง  (02) 682-6345 
ต่อ 150   

 

3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มีการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีคาํนึงถึงสิทธิและความเท่า
เทียมกนัของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กบัหลกัปฏิบติัเพื่อการ
กาํกับดูแลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(ก.ล.ต.) 
รวมถึงมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีทั้งในเร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่ง
เท่าเทียมกนั โดยได้กาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน  
(120 วนั) นับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี  และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณี
พิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น  หรือเก่ียวขอ้งกับเง่ือนไขหรือ
กฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้  บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้เป็นกรณีไป 
  ทั้งน้ีในปี 2558 บริษทัจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เพื่อขออนุมติัการขายหุ้นสามญัของ
บริษทั อิมพีเรียลแลนด ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั (มหาชน) ให้แก่นิติบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนั 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
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บริษทัไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขท่ี  372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  ตั้งแต่ปี 2549 – 2558 ต่อเน่ืองเป็นเวลา 10  ปี  ทั้งน้ีเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ขา้ร่วมประชุม และจดัให้มีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่
ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมด้วย  พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  โดยบริษทัไดป้รับปรุงและพฒันา
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง  

ทั้ งน้ี ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจาํปี 2558 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 30 
เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ในการประชุมทุกปี บริษทัจะคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามกฎหมาย 
ตลอดจนส่งเสริมการใชสิ้ทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี     

 แจง้มติคณะกรรมการบริษทักาํหนดการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน 2 เดือนก่อนวนัประชุม คือ ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2558 บนเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุม 

 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.cenplc.com) ในวนัท่ี 26 มีนาคม 
2558 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม  และเป็นขอ้มูลเดียวกับท่ี
บริษทัมอบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาองักฤษกรณีผูถื้อ
หุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวนัท่ี 9  เมษายน 2558  ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 22 
วนั   เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุม รวมทั้งไดล้งประกาศ
โฆษณาหนงัสือพิมพข่์าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และก่อนวนัประชุม 31 วนั คือ
ในวนัท่ี 30- 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2558   

 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบในหนังสือนัด
ประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้น
กาํหนดทิศทางการลงคะแนนได ้และเป็นแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด เพ่ือให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้ห้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึงก็ได ้ ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.cenplc.com  ทั้งน้ีบริษทัไดแ้จง้
แนวทางการเผยแพร่ดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอีก
ช่องทางหน่ึง 
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 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนสามารถ
ส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วนัทาํการ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานและการเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้  

 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทัเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง  และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ  เพื่อให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมภาย
หลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและ
ยงัไม่ไดล้งมติ  พร้อมนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงเป็นตน้ไป  เวน้แต่
ผูถื้อหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  โดยในการลงทะเบียน  บริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
สาํหรับการลงทะเบียนเขา้ประชุม  พร้อมกบัจดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับติดหนงัสือมอบฉนัทะโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายไวบ้ริการแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนตน อีกทั้ งจดัเตรียมบัตร
ลงคะแนนเสียงสาํหรับ   ผูถื้อหุน้ทุกรายเพื่อใชใ้นการลงคะแนนเสียง 

กรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง
หรือกรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัคนใดคนหน่ึงเขา้ประชุมแทนเพื่อเป็น
ตวัแทนรักษาสิทธิของตน  

 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการประชุมผูถื้อหุ้น  โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งเขา้
ร่วมประชุมทุกคร้ังยกเวน้เจ็บป่วยหรือติดภารกิจสําคญั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558  
เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558 กรรมการบริษทัมีทั้งส้ิน 11 คน มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบ
ทั้ง 11 คน ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และผูบ้ริหารสูงสุดด้านบญัชีและการเงินของบริษทั เขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงและตอบขอ้
ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมหรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

นอกจากน้ี ยงัมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั จาํนวน 2 คน  คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวนนัทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ แห่งสาํนกังาน บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั และ
ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นายศกัด์ิชยั  วิรุฬห์ชีว จากบริษทัสาํนกังานกฎหมายบรรจง แอนด ์วิทยา จาํกดั  
เขา้ร่วมประชุมและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย 

 ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ  ผูด้าํเนินการประชุมทาํหนา้ท่ีแจง้จาํนวนและสัดส่วนผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้ร่วมประชุม พร้อมช้ีแจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ี
ตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และประธานกรรมการซ่ึงทาํหน้าท่ี
ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
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กาํหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่  โดยหน่ึงหุ้นมี
สิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีจะจาํกดัสิทธิผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

 ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ไม่เพิ่ม
วาระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมเพียงพอกบัการนาํเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในแต่ละวาระ หากมีผูถื้อหุ้นประสงค์จะเพ่ิมวาระระหว่างการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในปี 2558 ไดมี้ผูถื้อหุ้น 8 รายซักถาม ซ่ึงประธานกรรมการบริษทัและกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นผูต้อบขอ้ซักถามดงักล่าวอย่างชดัเจนและตรงประเด็น โดยบริษทัไดจ้ดบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมทั้งคาํถาม-คาํตอบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

 การลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระใชว้ิธีเก็บบตัรยืนยนั
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยนืยนัลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพื่อคาํนวณหัก
ออกจากผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้ งหมด และสําหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นําระบบ 
Barcode เป็นเคร่ืองมือช่วยนบัคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อม
กนั เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละ
วาระ 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2558 
 สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ ดงัน้ี 
 
 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
วาระ
ท่ี 

ราย หุน้ % ราย หุน้ % ราย หุน้ % 

1, 3 74 329,596,053 100.00 - - - - - - 
4 70 312,980,653 94.58 8 773,100 0.23 3 17,164,800 5.19 
5 81 330,918,553 100.00 - - - - - - 

6-7 83 330,962,553 100.00 - - - - - - 
 

สําหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีสําคญั ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่ 
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1. การแต่งตั้ งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล  โดยมีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้ง  การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนโดยระบุ
ไวช้ดัเจน หากเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั  และการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยได้ผ่านการพิจารณากลัน่กรองจาก
คณะกรรมการบริษัท  ซ่ึงดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเช่ียวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผูมี้คุณธรรม และมีประวติัการทาํงานท่ีไม่ด่างพร้อย และมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ
บริษทัในช่วงท่ีผา่นมา ทั้งน้ีบริษทัยงัมิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาวงเงินและ
จดัสรร โดยพิจารณากาํหนดจ่ายเป็นรายคร้ังตามการเขา้ร่วมประชุม โดยกลัน่กรองรายละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจาํนวนคณะกรรมการบริษัท   ทั้ งน้ี บริษัทได้เสนอวงเงิน
ค่าตอบแทนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติเป็นประจาํทุกปี  และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคลในรายงานประจาํปี หวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ  ขอ้ 2 โครงการจดัการ ขอ้
ย่อยเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวขอ้ “8.4 ค่าตอบกรรมการและ
ผูบ้ริหาร” 

3. การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษทัได้ให้รายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือผูส้อบบญัชี  สาํนกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคดัเลือกผูส้อบ
บญัชี คุณภาพของการปฏิบติังานในช่วงปีท่ีผ่านมา และ  ความสัมพนัธ์กับบริษทั  จาํนวนปีท่ีทาํ
หนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีระหว่างปีปัจจุบนั
กบัปีท่ีผา่นมา  และค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยู ่ทั้ง
ของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงได้
ช้ีแจงไวใ้นรายงานประจาํปี ในหัวขอ้ “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” และแบบ 56-1  ในหัวขอ้ “9.6 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” 

4. การจ่ายเงินปันผล : บริษทัไดใ้ห้รายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรกาํไร  การจ่ายเงินปันผล     
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีท่ีผ่านมา  พร้อมทั้ งระบุวนักําหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) และวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อกาํหนดสิทธิในการรับเงินปันผล   
แนวปฏิบัติเกีย่วกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์สําหรับการประชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในวาระ
ใดกรรมการท่านนั้นจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเว็บไซต์ของ
บริษทั ในวนัทาํการถดัไป 

 เลขานุการบริษัท บันทึกขอ้มูลและจัดทาํรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น  มีรายช่ือกรรมการบริษทัท่ีเขา้ / ไม่เขา้ร่วมประชุม รวมทั้ งสาเหตุการลา คาํช้ีแจงท่ีเป็น
สาระสําคัญ   คาํถามหรือคาํตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตาม
ขอ้เทจ็จริงในท่ีประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นดว้ย  ไม่เห็น
ด้วย  และงดออกเสียง  รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซ่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม  และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้น   พร้อม
ทั้งเผยแพร่ขอ้มูลและการบนัทึกภาพการประชุมผูถื้อหุ้นใน Website ของบริษทั ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  เพ่ือเป็นช่องทางให้ผูถื้อหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้
ถึงการประชุมในคราวถดัไป  พร้อมทั้ งดาํเนินการนําส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นต่อกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด  สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัได้
ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายละเอียด
ขอ้มูลการประชุม 

 หลังจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  บริษัทได้แจง้มติท่ีประชุมรวมถึง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประสานงาน
กบันายทะเบียนบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่าจะไดรั้บ
ผลตอบแทนตามสิทธิอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 
4.  การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขวใ้นกลุ่มของบริษทั และบริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ณ วนักาํหนดผูถื้อหุ้น (Record Date) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2558  และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2558 

 คณะกรรมการบริษทัรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 
4.08  ซ่ึงไม่เกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั 

 สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น  Free Float  เท่ากับร้อยละ 60.36 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้ว
ทั้งหมด ซ่ึงเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทั 
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 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 1.57 ของหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

 

หมวดท่ี  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและให้ความสําคญัในการรักษาและยกระดบัคุณภาพการ

จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (AGM) ท่ีจดัโดย สาํนกังาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
พร้อมทั้งเป็นผูป้ระเมินผลการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2558 โดยบริษทัไดเ้ขา้ร่วม
โครงการการประเมิน AGM และไดรั้บผลการประเมินในระดบั “ดีเยีย่ม” 

บริษทัมุ่งมัน่สร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น     
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัให้ความสาํคญั
และไดก้าํหนดเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกนั โดยการกาํหนดกระบวนการท่ีอาํนวย
ความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้เขา้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุง่ยากจนเกินไป ดงัน้ี 
 การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) ผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทัไดจ้ดัทาํหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม เป็นภาษาองักฤษและจดัส่งไปพร้อมกบัชุดภาษาไทย  พร้อมทั้งสามารถดูได้
จากเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงมีทั้งฉบบัภาษาไทยและองักฤษ 

(2) การกาํหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่  โดยหน่ึง
หุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง (หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัทั้งหมด) 

(3) ในปี  2558 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น  ทั้ งหมด  1 คร้ัง ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 
เมษายน 2558  และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งหมด 1 คร้ัง ในวนัศุกร์ท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2558  โดย
มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
ดาํเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า 20 วนั ก่อนวนัประชุม และเผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษทั www.cenplc.com ภายใตห้ัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์   ขอ้มูลผูถื้อหุ้น  การ
ประชุมผูถื้อหุน้  เป็นการล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูล
ประกอบการประชุม 

(4) บริษัทได้อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ซ่ึง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ประชุมเพ่ือเป็น
ตวัแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นกาํหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได ้หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้
เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น)  ซ่ึงได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.cenplc.com เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ Download ได ้
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บริษทัจดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้สาํหรับติดหนงัสือมอบ
ฉนัทะ   

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558  ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2558 มีผูรั้บมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูอ้อกเสียงแทน 
โดยมีจาํนวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้ งหมด 330,962,553 หุ้น คิดเป็น 52.52 ของจาํนวนหุ้นทั้ งหมด 
630,169,005 หุน้ ดงัน้ี 

 

ผู้รับมอบฉันทะ จํานวน (ราย) จํานวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

26 258,025,955 77.96 

บุคคลอ่ืน 24 25,491,811 7.70 
 

 (5) บริษทัดาํเนินการประชุมตามลาํดบัระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลบัวาระ และไม่มี
การเพ่ิมวาระการประชุม  หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสาํคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจก
ให้ผูถื้อหุ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษทัจะนับ
คะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้ น แลว้จะนํามาหักออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ย ดงันั้นหากวาระใดวาระหน่ึงมีผู ้
ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผูถื้อหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บเม่ือขณะลงทะเบียนข้ึน ซ่ึงบตัรลงคะแนนดงักล่าวนั้นจะมีช่ือของผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
จาํนวนหุ้นท่ีถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าท่ีจะบันทึกคะแนนด้วยระบบ 
Barcode พร้อมทั้งเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้พร้อม
กนัน้ีผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนา้จอท่ีอยูใ่นห้องประชุมทนัที ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถทราบ
คะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูเ้ห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นจาํนวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อม
กนั 

(7) บริษทัจดัใหมี้อากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย  เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ 
/ ไดรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดติ้ดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(8) บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2558 และจดัให้มีการเผยแพร่
รายงานการประชุม และภาพการประชุมผูถื้อหุ้นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใน 14 วนั ภายหลงัการ
ประชุม  

 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการกาํหนดเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท   
 รายละเอียดปรากฏในขอ้ 9.5 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
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 บริษทัมีนโยบายจะดาํเนินการให้มีแนวปฏิบติั ให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง กรณีจะทาํ
การซ้ือขายหุ้นของบริษทั ให้แจง้ต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 
วนั ก่อนทาํการซ้ือขาย    

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
 บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส จึงไม่ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปีอยา่งละเอียด 
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารอยา่งครบถว้น 

 การทาํรายการระหว่างกนั บริษทัไดด้าํเนินการดว้ยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คาํนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั  และไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม โดยกาํหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเง่ือนไขการค้าท่ี เป็นธรรมเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ดว้ยการจดัวางระบบการปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดว้ยความโปร่งใส  และปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการกาํกับดูแล
กิจการท่ีดี  และกาํหนดไวใ้นจริยธรรมท่ีตอ้งปฏิบติัต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

   บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบขอ้มูล เช่น รายการท่ีเก่ียว
โยงกัน  บริษทัได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และในกรณีท่ีมีการทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น บริษทัไดด้าํเนินการตาม
ขั้นตอนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ และขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยก่อนทาํ
รายการบริษทัไดเ้ปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนทุกคร้ัง 

 บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัมีส่วนไดเ้สียตอ้งออกจากหอ้งประชุมและ/หรืองดออกเสียง
ในวาระนั้น  เพื่อให้กรรมการบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมี
อิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าในวาระดงักล่าวกรรมการบริษทั
ท่ีมีส่วนไดเ้สียมีท่านใดบา้ง  เม่ือเสร็จส้ินการประชุมไดเ้ปิดเผย ช่ือ ความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยง  
การกําหนดราคา  มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทท่ีมีความเห็นต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั (หากมี)  ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตามเวลาท่ีกาํหนดและไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซด์ของบริษทัอีกทางหน่ึงเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  รวมทั้งมีการบนัทึกไวใ้นรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบได ้

 ในปี 2558 บริษทัมีรายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบั
บริษทัย่อยเท่านั้น และบริษทัมีมาตรการควบคุมดูแลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และจาํกดัการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัย่อย และไม่มีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดย      
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และไดเ้ปิดเผย
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รายการระหว่างกนัซ่ึงกระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ ของปี 
2558 ไวใ้นรายงานประจาํปี และ แบบ 56-1  

การดูแลเร่ืองการซ้ือขายสินทรัพย์ 
บริษทัดูแลการซ้ือขายสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ือง

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยในการทาํรายการดงักล่าว กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีการทาํรายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวม
จาํนวน 4 รายการ กบับุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษทัไดป้ฏิบติัตามประกาศของ กลต. และไดเ้ปิดเผยผ่านระบบ
ข่าวตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

 

หมวดท่ี  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัยึดมัน่ในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน

และภายนอกบริษทั ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม  คาํนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน อนัจะ
นาํไปสู่การทาํธุรกิจท่ีย ัง่ยืน และไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพื่อใหเ้กิด
ความมัน่ใจว่า  สิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการคุม้ครองดูแลอย่างเป็น
ธรรมทุกฝ่าย และปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค และกรณีท่ีเกิดความเสียหายบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กลุ่มต่างๆ จะร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข และกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่าย 

 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ หรือแจง้เบาะแส 

เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษทั 
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจะเป็นปัญหาและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั รวมทั้งการรับขอ้ร้องเรียน
ในกรณีท่ีพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ผ่านทางช่องทาง 
ดงัน้ี 

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

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

หรือท่ีอยูท่างไปรษณียไ์ดแ้ก่ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
10120  โทรสาร (02) 682-6344 
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บริษทักาํหนดใหท้ั้ง 2 หน่วยงานตอ้งรายงานขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และทาํการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 
 มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน 

1. ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทาํให้
เกิดความไม่ปลอดภยั หรือความเสียหาย 

2. บริษทัจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั และคาํนึงถึงความปลอดภัยของผู ้
ร้องเรียน โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน รวมถึงให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็น
ธรรม อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน เช่นรบกวนการปฏิบติังาน 
เปล่ียนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ตลอดจน
ขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน อาทิ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ
บริษทั ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น
รายใหญ่    ผู ้ถือหุ้นรายย่อย  และนักลงทุนสถาบัน  มีโอกาพบปะ  ส่ือสารและรับฟังรายงาน 
ความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของบริษัทในปีท่ีผ่านมา ทั้ งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงขอ้ซักถาม ขอ้ติชม ขอ้เสนอแนะ และขอ้ร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 

ทั้งน้ี บริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
ดาํเนินการโดยใชก้ลไกท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูแ้จง้เบาะแส โดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ี
เป็นระบบและยติุธรรม ขอ้มูลของผูร้้องเรียนจะถูกรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดค้าํนึงถึงความสาํคญัในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร
อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด  ทาํใหใ้นปีท่ีผา่นมาไม่ปรากฏกรณีท่ีบริษทัฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การ
เลิกจา้ง ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้และส่ิงแวดลอ้ม และไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

จริยธรรมธุรกจิในการดําเนินธุรกจิและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยจดัทาํเป็นคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ

และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบั เพ่ือเป็น
กรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาํนึงถึงการสร้างความ
สมดุลและเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย  รวมทั้งพฒันา
แนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการเสริมสร้างผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างย ัง่ยืน 
โดยกาํหนดไวด้งัน้ี 
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ผู้ถือหุ้น  :   บริษทัเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามท่ีกาํหนดไวโ้ดย
กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษทัปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั มุ่งมัน่ในการ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนท่ีเหมะสม
และเป็นธรรมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบบริหารจดัการอยา่งโปร่งใสและมีระบบท่ีเช่ือถือได ้

ในปี 2558 บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เม่ือ
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 คิดเป็นอตัราร้อยละ 23.73 ของกาํไรสุทธิ ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลอย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นการสร้างความมัง่คัง่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของกิจการเป็นประจาํทุกไตรมาส และเปิดเผยการ
ทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในเง่ือนไขท่ีเสมือนทาํกบับุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ทั้งน้ี  ผูถื้อหุ้นทุกรายของบริษทัไดรั้บเชิญเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสําคญัต่างๆ โดยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีสําคญัหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ หนงัสือเอกสารและขอ้มูลอิเลคโทรนิค  

 

 พนักงาน  : พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นส่วนสาํคญั
ท่ีสุดในการขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความสาํเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร และมุ่งมัน่ท่ีจะใหพ้นกังาน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในองคก์ร  โดยดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาคกนั ปราศจากการเลือก
ปฏิบติั   สนบัสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัเพื่อสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ทั้งนวตักรรม
และเทคโนโลยีใหม่มาสนบัสนุนการทาํงาน บริษทัมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนกังาน รู้รัก
สามคัคี มีความเช่ือมัน่และไวใ้จกนั ปฏิบติัต่อกนัอย่างสุภาพ และเคารพศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์
และสิทธิส่วนบุคคล 
 ทั้ งยงัตระหนักถึงความสําคญัในการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบติังานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน รวมถึงการสร้างความ
มัน่คงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญกา้วหน้าตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วน
ร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน มีการให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ ความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน 
 

สวัสดิการพนักงาน   :  บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่
พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไวใ้นอนาคต รวมทั้ งเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบติักบับริษทัเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะไดรั้บเงิน
สมทบกองทุนทุกเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของอตัราค่าจา้ง และสมาชิกตอ้งสะสมเงินเขา้กองทุนใน
อัตราเดียวกันด้วย เม่ือพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้ งส่วนเฉล่ีย
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ผลประโยชน์สุทธิของกองทุน  และเป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่างๆ แก่
พนักงาน   และ  ดูแลพนักงานให้ มี คุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจดัสวสัดิการต่างๆใหแ้ก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

- จดัใหมี้การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทาํงาน 
- จดัใหมี้การอบรมความรู้เก่ียวกบัการทาํงาน ทั้งในและนอกสถานท่ี อยา่งต่อเน่ือง  
- จดัใหมี้เงินจูงใจ โบนสั  ค่าเขา้กะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ 
- จดัใหมี้เคร่ืองแบบพนกังานรายวนั และพนกังานรายเดือน 
- จดัใหมี้รถรับ-ส่ง พนกังาน 
- จดัใหมี้ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่านํ้ามนั 
- จดัให้มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภยั กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่

สมรสของพนกังาน 
- จดัใหมี้เงินสงเคราะห์เม่ือพนกังานถึงแก่กรรม 
- จดัใหมี้โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และราคาประหยดั 
- จดัใหมี้เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนั 
- จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซ่ึงทางสมาชิกจะตอ้งส่งเงิน

เขา้กองทุนในอตัรา  ร้อยละ 5  ของค่าจา้ง และจะไดรั้บเงินสมทบกองทุนจากบริษทั
ทุกเดือนในอตัราเดียวกนั 

- จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี และตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงจากการทาํงาน 
- จดัให้มีส่งพนกังานไปร่วมอบรม สัมมนากบัภายนอกซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ

เป็นการพฒันาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

- จดัใหมี้เงินบาํเหน็จใหแ้ก่พนกังาน หรือเงินชดเชย เพ่ือประโยชน์หลงัจากเกษียณอายุ
งาน 

- จดัใหมี้สหกรณ์ออมทรัพย ์
- จดัใหมี้สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้น 
- จดัใหมี้หอ้งพยาบาลของบริษทั โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภณัฑแ์ละยา 
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี สร้างความสามัคคี และสาน

สมัพนัธ์อนัดีในหมู่พนกังาน 
 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน  :   บริษทัและบริษทัย่อยให้ความสําคญักบัการ
ดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงาน  โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั    
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  เพ่ือดาํเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนักงาน  
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โดยจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานสมํ่าเสมอ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
ตลอด  24 ชั่วโมง ติดตั้ งกล้องวงจรปิด   (CCTV)  ติดตั้ งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร               
ถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ และการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่พนกังานต่อเน่ืองทุกๆ ปี   
 นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เก่ียวกบั
การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนกังานผา่นนิทรรศการ ป้ายประชาสมัพนัธ์  
 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน :  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายพฒันาพนักงานให้เป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถตามความตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
องคก์ร ทั้งในดา้นการตลาด พฒันาวิชาชีพ การจดัการ และคุณภาพชีวิต 
 

 ช่องทางการส่ือสารสําหรับพนักงาน :  บริษัทและบริษัทย่อย เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจง้ปัญหาต่างๆ ระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา โดย
ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมทางธุรกิจ หรือผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัท และนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

ในปีท่ีผ่านมาขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดรั้บการพิจารณาและดาํเนินการแกไ้ข เพื่อเป็นการรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  บริษทัรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกนั และดาํเนินการโดยใชก้ลไกท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานผูแ้จง้เบาะแส 
ซ่ึงไดถู้กรักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั 
 

สิทธิมนุษยชน  : บริษทัและบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลกัสิทธิ
มนุษยชนอยา่งเคร่งครัด และถือว่าพนกังานทุกคนไดรั้บเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอยา่งเท่า
เทียมกนั  ไม่มีการเลือกปฏิบติั  ทั้งการแบ่งแยกสีผิว  เช้ือชาติ  ศาสนา  เพศ  สังคม สิทธิทางการเมือง 
ตามแนวปฏิบติัพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 ให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนให้กบัพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกั
สิทธิมนุษยชน 

 หลีกเล่ียงการเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รท่ีจะนาํไปสู่การละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 

 ให้สิทธิพนกังานในการโตแ้ยง้เพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งช้ีความผิด หรือทุจริตต่อ
หนา้ท่ีการงาน ไม่มีการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม  

 จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้พนกังานหรือผูท่ี้เช่ือว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือ
ไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษทั และคาํร้องเรียนพึง
ไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรม 
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 ลูกค้า :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ เพื่อ
นาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทัดว้ยการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดต้กลงไวก้บัลูกคา้ พึงปฏิบติั
ต่อลูกคา้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินคา้และบริการในราคาท่ีเป็นธรรม 

 จดัให้มีการให้คาํแนะนํา รวมถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอแก่ลูกคา้ ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และรักษาความลบัของลูกคา้ รวมถึงไม่นาํ
ความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

 คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง ตาม
นโยบายคุณภาพของบริษทั   “มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  ส่งมอบตรงเวลา  พฒันา
อยา่งต่อเน่ือง” 

 จดัให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ร้องเรียน สอบถามขอ้มูล และ
เสนอแนะ เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสะดวก  โดยเนน้การเขา้ถึง
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง พร้อมจะดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภค 

 ในปี 2558 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเป็นนยัสาํคญั ส่วนขอ้ร้องเรียนอ่ืนๆ บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดน้าํมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือดาํเนินการแกไ้ข ป้องกนั และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้
กบัทั้งองคก์ร  เพ่ือมิให้ขอ้บกพร่องนั้นเกิดข้ึนอีก   และจากการท่ีกรรมการผูจ้ดัการให้ความสาํคญัต่อ
เร่ืองดังกล่าว  โดยกาํหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีหน้าท่ีตอ้งรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกคร้ัง เพื่อ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปดว้ยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั  สร้างความพึง
พอใจแก่ลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่   ส่งผลใหมี้คาํสัง่ซ้ือสินคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

 คู่แข่งทางการค้า :  บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทาง
การคา้ท่ีสุจริตและเป็นธรรม  ปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่แข่งทางการคา้อยา่งเสมอภาค ภายใตก้รอบ
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั รวมทั้งไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํลายช่ือเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่ง
ทางการคา้ 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 
 

 คู่ค้า  : บริษทัและบริษทัยอ่ยให้ความสาํคญัในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม 
โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่
นาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมาย 
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 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ท่ีจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ขอ้ตกลงทางการคา้ 

 มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดี และการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัคู่คา้  เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
ลกัษณะ Win Win Situation 

 กระบวนการจดัซ้ือจดัหา เป็นกระบวนการสาํคญัในการบริหารค่าใชจ่้ายและคุณภาพ
สินคา้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลกัเกณฑ์และระบบการประเมินและ
คดัเลือกคู่คา้ 

   มีแนวปฏิบติัส่งเสริมใหคู่้คา้มีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ในปี 2558 ไม่ปรากฏวา่มีกรณีท่ีบริษทัไม่ปฏิบติัตามสญัญาท่ีมีต่อคู่คา้ 

 

 เจ้าหนี้ : บริษทัและบริษทัยอ่ยรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด  พร้อม
สร้างความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ี เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และความไวว้างใจกนั  โดยจ่ายชาํระให้เจา้หน้ี
ตรงตามกาํหนดเวลาและตามขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ท่ีไดต้กลงไวล่้วงหนา้ 

บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซ่ึงเป็นการ
อาํนวยความสะดวกแก่เจา้หน้ี  
 ปัจจุบนับริษทัและบริษทัย่อยมีเพียงเจา้หน้ีทางธุรกิจ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษทัมี
การผดินดัชาํระหน้ีใดๆ 
 

 แรงงาน :  บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดาํเนินงานท่ีปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานท่ีผิด
กฎหมาย 
 

 สิทธิทางการเมือง :  บริษทัและบริษทัยอ่ยส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานใชสิ้ทธิของตนใน
ฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งผูบ้ริหารและพนักงาน
ไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีช้ีชวน ให้เพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ งผูใ้ตบ้ังคบับัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
 

 ภาครัฐ : บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง  ตามท่ี
หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งน้ีบริษทัไดจ่้ายภาษี
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้
หกั ณ ท่ีจ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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 สังคม และชุมชน  :  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดักิจกรรม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมและชุมชน  และสร้างความเขา้ใจ และส่ือสารกบัสังคมและ
ชุมชนถึงการดาํเนินงานของบริษทั ความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงท่ีอาจ
เปิดเผยได ้
 

 ส่ิงแวดล้อม  :  บริษทัและบริษทัยอ่ยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีส่วนร่วมดูแลรับผดิชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดให้
เป็นนโยบายหน่ึงในพนัธกิจของบริษทั 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มทัว่ทั้งองคก์ร
อยา่งต่อเน่ือง  โดยขบัเคล่ือนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน 

 ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง มีการ
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบ  ทั้ งในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ  เพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัและบริษทัย่อยได้
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม มาตรฐาน ISO  14001:2004  

 

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดล้อม :  บริษทัและบริษทัย่อยตระหนกัถึง
ความสําคญัต่อการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม   จึงเสริมสร้างความรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มผา่นนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ พร้อมเอกสาร
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ :  บริษัทและบริษัทย่อยกําหนด
นโยบายให้พนกังานใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า  มีระบบควบคุมการใชพ้ลงังาน และ
สร้างจิตสํานึกให้พนักงานทั้งองคก์รมีส่วนร่วมในประหยดัพลงังานในทุกดา้นทั้งไฟฟ้า นํ้ ามนั และ
นํ้ าประปาอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งสถานท่ีทาํงานและในครัวเรือน    ให้ความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน
และรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษดว้ยการรณรงค์ให้ใช้
กระดาษ 2 หนา้ พร้อมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทดแทนการใชก้ระดาษ เป็นตน้ 

 

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา :  บริษทัและบริษทัย่อยยึดถือ
นโยบายการดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและคุณธรรม  ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  แต่สร้างสรรคน์วตักรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการ
สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวตักรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  
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รวมถึงการร่วมคิดร่วมทาํกบัลูกคา้ คู่คา้ และองคก์รภาครัฐ อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้ไดน้วตักรรมสินคา้ท่ี
มีคุณภาพ  ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและลูกคา้       

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา และการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิทางการคา้ 
 

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบน 
เพื่อประโยชน์ทางธุรกจิ : บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง 
โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุน
ให้มีการสร้างความสําเร็จของงานดว้ยวิธีการทุจริต โดยพนักงานทุกคนท่ีผ่านการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ของบริษทั  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้น
การทุจริต การคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

 ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน กระทาํการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้อง
หรือยอมรับซ่ึงทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไป
ในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีในทางมิชอบ หรืออาจทาํให้
บริษทัเสียประโยชน์อนัชอบธรรม 

 ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์น หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทาํหรือละเวน้การ
กระทาํใดท่ีผดิต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีของตน 

 จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง 
 จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือให้พนักงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ี

จะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย โดยมัน่ใจว่าจะไดรั้บการคุม้ครอง และแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
ท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
 

การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน  
เพื่อให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและให้สิทธิแก่ พนักงานทุกคนและผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อส่ือสาร หรือแจง้เบาะแส เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม การกระทาํผดิกฎหมาย หรือจรรยาบรรณหรือ นโยบายบริษทัหรือการร้องเรียน
การถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือไม่
ไดรั้บความเป็นธรรม รวมถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัจดัให้มีช่องทาง
ในการแจง้เบาะแสและร้องเรียน ดงัน้ี 
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1. แจง้ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั : www.cenplc.com 
2. แจง้ผา่น E-Mail  / โทรศพัท ์

 เลขานุการบริษทั 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150   E-mail : kenika@cenplc.com 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

3. แจง้ผา่นไปรษณีย ์: ส่งถึง  คณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค    
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 

4. แจง้ผา่นโทรสาร    : (02) 682-6344 
โดยเบาะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่างๆจะไดรั้บการ พิจารณาและดาํเนินการตาม

ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

 บริษัทกําหนดให้ผูท่ี้ รับข้อมูล  จากการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการรับเร่ือง
ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระทาํคอร์รัปชัน่ต่อองคก์ร มีหนา้ท่ีเก็บรักษา ช่ือ ท่ีอยู ่หรือขอ้มูลใดๆ 
ท่ีสามารถระบุตัวผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับกับการคอร์รัปชั่น ขอ้ร้องเรียน และเอกสาร
หลกัฐานของผูร้้องเรียน และผูใ้ห้ขอ้มูล ไวเ้ป็นความลบั ห้ามเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด 

 
 บริษัทจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลับ  และคาํนึงถึงความปลอดภัยของ                

ผูร้้องเรียน โดยกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน  รวมถึงผูใ้ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  จะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม  อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่ง
การแจง้ขอ้ร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบติังาน เปล่ียนตาํแหน่งงาน เลิกจา้ง เป็นตน้ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้
ร้องเรียนผา่นช่องทางและกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน อาทิ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั 
และ บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) ซ่ึงขอ้ซักถาม ขอ้ติชม ขอ้เสนอแนะ และขอ้
ร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 

ในปีท่ีผา่นมาการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ปรากฏว่าถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล 
เน่ืองจากไม่ไดป้ระกาศขอ้มูลจากเหตุการณ์สาํคญัภายในระยะเวลาท่ีทางการกาํหนด รวมถึงไม่ปรากฏ
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กรณีท่ีบริษทัฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ และส่ิงแวดลอ้ม 
และไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

นอกจากน้ี บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาํหน้าท่ีในการจดัให้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เพ่ือป้องกนัมิใหพ้นกังานทุกจริต คอร์รัปชัน่ต่างๆ ทั้งยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีพิจารณา
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั  

และเพื่อยกระดบัมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยา่งโปร่งใสของบริษทั ในปี 2557 บริษทัได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงไดผ้า่น
การอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
 ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกรณีการร้องเรียน เร่ืองการให้ หรือรับสินบน
เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด  :  บริษัทและ       
บริษทัย่อยมีนโยบายการให้หรือรับของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบั
บริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวญัไดต้ามประเพณีนิยม โดยตอ้งไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเชิงธุรกิจ ตอ้งกระทาํดว้ยความโปร่งใส และ สามารถเปิดเผยได ้ทั้งน้ี ของขวญัท่ีไดรั้บควร
เป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าไม่มากนกั ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด  

 

นโยบายการจัดกจิกรรมที่เกีย่วข้องกบัการพฒันาชุมนุม :  บริษทัและบริษทัยอ่ยสนบัสนุนให้
จดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนโดยจะตอ้งจดัใหมี้
กิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซ่ึงในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจการดงัน้ี 

- บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดท้าํกิจกรรมเพ่ือสังคม CSR เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ณ จงัหวดั
กาญจนบุรี ในโครงการ  “โครงการร่วมถวายส่ิงของสาํนกัสงฆ ์ ณ วดัป่ากุลสุวรรณ” โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดร่้วมถวายส่ิงของท่ีจาํเป็นและถวายปัจจยั  และอีกหน่ึงโครงการ คือ “โครงการปันนํ้ าใจสู่
มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” โดยบริษทัและบริษัทย่อยจะมอบทุนการศึกษา ส่ิงของท่ีจาํเป็น  
อุปกรณ์การเรียน พร้อมส่ิงของอุปโภค บริโภค  

- บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 
 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็  ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ณโรงเรียนระยองวิทยาคม  นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
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 สนบัสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วดัโสภณวนาราม 
 สนบัสนุนกิจกรรมสืบสารประเพณีวนัสงกรานต ์ ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
 ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 42 ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
 สนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย 
 สนบัสนุนการจดัทาํหนงัสือ "จงัหวดัระยอง ปี 2558" ร่วมกบั สาํนกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน 
 ร่วมงานวนัส่ิงแวดลอ้มการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจผลิตอุปกรณ์

ช่วยพน่ยาโรคหืด Thai kid Spacer  
 กิจกรรม 5ส. พฒันาวดัหว้ยโป่ง คร้ังท่ี 1 
 ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 43 ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
 สนบัสนุนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงครั์กษาความสะอาดและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 12 

สิงหา มหาราชินี ร่วมกบัเทศบาลมาบตาพดุ 
 สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ (โครงการเทศกาลผา้ป่ามหากุศลฯ) 

ร่วมกบัมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ศูนยร์าชการจงัหวดัระยอง 
 สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภู มิทัศน์  ณ  โรงเรียนระยองวิทยาคม  นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
 สนับสนุนการซ้ือเคร่ืองเขย่าโลหิตอตัโนมัติ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
 สนบัสนุนบริจาคเงินทอดกฐินพระราชทาน วดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย ร่วมกบั การ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กิจกรรม 5ส. พฒันาวดัหว้ยโป่ง คร้ังท่ี 2 
 ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 44 ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
 

หมวดท่ี  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในคุณภาพขอ้มูล และการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่า

เทียมกนั  โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้ง
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ขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน หรือขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูส้นใจไดท้ราบข่าวสารท่ีสําคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น รวดเร็ว ทนัเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกนั และคุณภาพเดียวกนั 

บริษทัเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและหลากหลาย ซ่ึงเผยแพร่ขอ้มูลทั้งขอ้มูล
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านเวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.cenplc.com เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเกิดความมัน่ใจ ดงัน้ี 

1.  การกํากับดูแลกิจการ   บริษทัไดจ้ดัทาํและไดมี้การเปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน  รวมทั้งมีการกาํกบัดูแลตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ โดยไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.cenplc.com 

 

 2. เปิดเผยข้อมูลสําคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  บริษทัไดด้าํเนินการ
เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัของบริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนด
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สาํนกังาน ก.ล.ต. อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ซ่ึง
ผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้ โดยเผยแพร่ ผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย ์ และ 
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลที่ เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจําปี  (แบบ  56-1) และรายงาน
ประจําปีของบริษัท บริษทัไดจ้ดัทาํและเปิดเผยชดัเจน ครบถว้น ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ สํานกังาน ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์สาํหรับผูถื้อหุ้นในการพิจารณาตดัสินใจ โดย
ได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ  โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท 
www.cenplc.com 
  ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดําเนินการจาก สํานักงาน  ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อนัเน่ืองมาจากการเปิดเผยขอ้มลูไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

 ด้านงบการเงินประจําปีและงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษทัตระหนกั
ถึงความสําคญัของการจดัทาํรายงานการเงินท่ีถูกตอ้งและโปร่งใส ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
บนัทึกบญัชีดว้ยความระมดัระวงั ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการจดัทาํงบการเงิน 
เพ่ือให้สะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัทาํงบการเงิน และผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น และนําส่งตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน ก่อนครบระยะเวลาท่ีกาํหนด พร้อมเปิดเผย
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ขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคาํอธิบาย และการวิเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไปซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจใน
การลงทุน 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความชาํนาญ มีความเป็นอิสระ และ
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชี
ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย /บริษทัร่วม/ ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัอย่างแทจ้ริง  ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยค่าสอบบญัชี และค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กบัผูส้อบ
บญัชีไวใ้นหวัขอ้ “ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี” ของรายงานประจาํปี 

ในปี  2558 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเง่ือนไข  และไม่มี
ขอ้สังเกต จากผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัไดน้าํส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และ สาํนกังาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลา 

 

3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน   บริษทัตระหนักถึงการจดัทาํรายงานทางการเงินให้มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ  
และผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ 
และเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และ  แบบ 56-1 ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี  
โดยรายงานดงักล่าวไดแ้สดงถึงการปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และใชน้โยบายบญัชี
ท่ีเหมาะสม ถือปฏิบติัสมํ่าเสมอ ซ่ึงนกัลงทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาตดัสินใจ 

 

4. การเปิดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ การทาํรายการดังกล่าวของบริษทัจะตอ้งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ มีเหตุผล และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น บริษทัจดัให้มี
การเปิดเผยรายการดงักล่าวท่ีไดรั้บการพิจารณาและอนุมติั  โดยปฏิบติัตามกฎเกณฑต์ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต.  เปิดเผยการทาํรายการทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  พร้อมจดัทาํรายการสรุปไวใ้น
รายงานประจาํปี  ในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั” และแบบ 56-1 ในหวัขอ้ “12. รายการระหวา่งกนั” 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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5. การกําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทําแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ไดแ้ก่คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของ
บริษทั ให้รายงานต่อบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี  

 รายงานเม่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
 รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
 รายงานเป็นประจาํทุกส้ินปี 
 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่โดย

ต่อเน่ือง กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

 ให้กรรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท 
ภายใน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วนั เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลง และภายใน 30 วนัตอ้งรายงานประจาํปีนับจากวนัส้ินปี เลขานุการ
บริษทัจะตอ้งส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหแ้ก่ประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน  

   ในปี 2558  กรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร ได้ดําเนินการจัดทาํแบบรายงานการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั และการมีส่วนไดเ้สียกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในรอบปี
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 

6. การกาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  บริษทัไดก้าํหนดไว้
ในพนัธกิจของบริษทั เพื่อให้เป็นหลกัปฏิบติัและดาํเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  ซ่ึงถือเป็นภารกิจท่ี
ทุกคนในองคก์รตอ้งมีส่วนร่วม   

 

7. การพบปะและส่ือสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย  บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีการ
ประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการบริหารกบัผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุก
หน่วยงานเป็นประจาํทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององคก์รและกลยทุธ์
การดาํเนินธุรกิจ  โดยมีการส่ือสารให้พนักงานทัว่ทั้งองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั 
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบของตนท่ีไดรั้บมอบหมาย  เพ่ือใหบ้รรลุ
เป้าหมายธุรกิจ 
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ในปี 2558 ประธานกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ
บริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจาํทุกปี  โดยเสนอแนะ
หลกัคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทาํงาน พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอย่างเป็นอิสระ เพ่ือ
สนบัสนุนการบริหารจดัการใหบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร 

 

 8. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริษทัไดก้าํหนดบุคคลท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผย
ขอ้มูลสําคญั ต่อนักลงทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่ออาํนวยความสะดวกให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดง่้าย และหลากหลายช่องทาง  โดยสามารถติดต่อไดโ้ดยตรง 

 คุณเกณิกา  งามเจริญสถาพร   
เลขานุการบริษทัและฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการและลงทุนสมัพนัธ์ 
โทรศพัท ์: (02) 682-6345 ต่อ 150 โทรสาร : (02) 682-6344 
E-mail  :  kenika@cenplc.com 

 

นอกจากน้ี นักลงทุนทัว่ไป ไดมี้การติดต่อส่ือสารกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั  เพ่ือขอขอ้มูลใน
การพิจารณาการลงทุน  หน่วยงานดงักล่าวไดใ้ห้ความสาํคญัและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีกบับุคคล
ดงักล่าวมาโดยตลอด 

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  และสาํนกังาน  ก.ล.ต. ผา่นช่องทางต่างๆ ตามขอ้กาํหนดอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และตรง
เวลาแลว้ บริษทัยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของบริษทั 
ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนัก่อนวนัวนัประชุม และเผยแพร่ผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.cenplc.com 
 2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดง
จาํนวนหุ้นท่ีถือ ณ ตน้ปี ส้ินปี และท่ีมีการซ้ือขายระหว่างไว ้ในรายงานประจาํปี หัวขอ้ “โครงสร้าง
การถือหุน้และการจดัการ  ขอ้ 2. โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้ยอ่ยเร่ืองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร และแบบ 56-1 หวัขอ้ “8.1 คณะกรรมการบริษทั” 
 3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  และวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมและศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการ
ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั ในรายงานประจาํปี ในหัวขอ้ “ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ้ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดได ้
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 4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาํปี ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั” และแบบ 56-1 หัวขอ้ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
บริษทั” และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวนโ์หลดได ้
 5. เปิดเผยปัจจัยความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเส่ียง สาเหตุ และ
ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกนัหรือลดความเส่ียง ในรายงานประจาํปี ในหัวขอ้ “ปัจจยัความ
เส่ียง” และแบบ 56-1 ในหวัขอ้ “3. ปัจจยัความเส่ียง” 
 6. เปิดเผยรายช่ือกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวติั 
บทบาท และหน้าท่ี จาํนวนคร้ังของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  สัดส่วนการถือหุ้น 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียน  วนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และขอ้มูลการ
ฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ในรายงานประจาํปี หัวขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  
ขอ้ 2. โครงสร้างการจดัการ  หัวขอ้ย่อยเร่ืองสรุปจาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม และหัวขอ้ “ขอ้มูล
ส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั  
เร่ืองสรุปจาํนวนคร้ังการเขา้ร่วมประชุม และหวัขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็นกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูง ในรายงานประจาํปี หวัขอ้ 
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  ขอ้ 2 โครงการจดัการ ขอ้ย่อยเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร”  และแบบ 56-1 ในหวัขอ้ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผูบ้ริหาร” 
 8. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาํปี หัวขอ้ 
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ขอ้ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ขอ้ย่อยเร่ืองนโยบายการจ่าย        
เงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหวัขอ้ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 9. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต.  รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กบัผูส้อบบญัชีหรือ
บริษทัสอบบญัชี ในรายงานประจาํปี ในหัวขอ้ “ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” และแบบ 56-1  ใน
หวัขอ้ “9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี” 
 10. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจาํปี ในหัวขอ้ “โครงสร้างบริหาร
จดัการ” และแบบ 56-1  ในหวัขอ้ “8.2 ผูบ้ริหาร เร่ือง โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั และผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสามารถดาวน์โหลดได ้
 11. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามขอ้กาํหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต.  พร้อมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงาน
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ประจาํปี หัวขอ้ “รายงานการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ้ 
“เอกสารแนบ 5” 
 12. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นเวบ็ไซต์
ของบริษทั และสามารถดาวน์โหลดได ้
 13. เปิดเผยรายงานประจําปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดได ้

14. เปิดเผยข้อบังคับบริษัท ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ
สามารถดาวน์โหลดได ้

 

หมวดที ่ 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการช้ีแนะทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั 
ติดตามดูแลการทาํงานของฝ่ายจดัการ จดัให้มีนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนกังาน กาํกบัดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้น พร้อมดูแลให้
บริษทั มีการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ตามกฎหมาย 

ในปีท่ีผา่นมา ไม่ปรากฏวา่บริษทั 
- มีการกระทาํท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยและสาํนกังาน ก.ล.ต. 
- มีการกระทาํผดิดา้นการทุจริตหรือกระทาํผดิจริยธรรม 
- มีกรณีท่ีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารลาออก เน่ืองจากประเด็นการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทั 
- มีกรณีเก่ียวกับช่ือเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความล้มเหลวในการทาํหน้าท่ี

สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 
 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร และเลขานุการบริษทั ซ่ึงมีความเหมาะสม ตรวจสอบได ้และเป็นการถ่วงดุลระหวา่งกนั 
 หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพ่ือ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2558 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 4 ชุด และมอบหมายอาํนาจหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน  
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ขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน  แต่ไม่มากกวา่ 15 คน 
และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ในปี 
2558 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 10 ประกอบดว้ย 
 

 จาํนวน (คน) สัดส่วน 
ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 1 5 50.00 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร - - - 0.00 
กรรมการอิสระ 5 - 5 50.00 

รวม 9 1 10 100.00 
  

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ
กรรมการทั้งคณะซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
 

 1.1  ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจและดูแลการดาํเนินงานของบริษทั
และปฏิบติัขอ้บงัคบักรรมการบริษทั ซ่ึงไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
  

 1.2 การสรรหากรรมการ 
 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด 
 1.3 การกาํหนดคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด 
   

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระและกระบวนการสรรหา 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกกรรมการอิสระ เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัยงั
มิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอยา่งเป็นทางการ  การสรรหาจึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบติั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

1.4 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น วาระการดาํรงตาํแหน่ง
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคลอ้งกบั 
พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั   และเม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก 
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โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูส้รรหาและกลัน่กรองบุคคลท่ีเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีจะเขา้
มาเป็นกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ปิดเผยวนั 
เดือนปี  ท่ีกรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระได้เข้าดํารงตําแหน่ง ไว้ในแบบ  56-1 ข้อ  8.1 
คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาํหนดวาระการดํารงตาํแหน่งกรรมการ เพราะเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั  ตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษทัไม่ได้กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไว้
เช่นกนั  เน่ืองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัมติเลือกตั้งกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระเท่านั้น 

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้ขอ้มูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระท่ี
ออกตามวาระโดยมีจาํนวนปีการดาํรงตาํแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนงัสือเชิญประชุม และ
รายงานประจาํปี 

ในปี 2558 บริษทัมีกรรมการอิสระ จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการอสิระ ปีทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 
จํานวนปี 

ดํารงตําแหน่ง 
1. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ 26 สิงหาคม 2551 7 ปี 
2. นายจกัรธาร โยธานนัท ์ 26 สิงหาคม 2551 7 ปี 
3. นายยรรยง         วฒันวงศพ์ิทกัษ ์ 24 ธนัวาคม 2555 7 ปี 
4. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค ์ 13 สิงหาคม 2557 1 ปี 
5. ดร.วิศิษฐ ์           องคพ์ิพฒันกลุ 14 สิงหาคม 2558 4 เดือน 
1.5 การกาํหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัไม่ไดก้าํหนดจาํนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษทัแต่ละ
คนจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เน่ืองจากเช่ือว่าความสามารถในทางธุรกิจและความเช่ียวชาญของ
กรรมการบริษทัแต่ละท่านไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัจาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่ง หากกรรมการบริษทัทุกท่านมี
ความตั้ งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท  ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ในกลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้ น  เขา้ไปดํารง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยดว้ย   

บริษทัไดเ้ปิดเผยรายช่ือและรายละเอียดขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านใน
บริษทัอ่ืนทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจาํปี   

- สาํหรับการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษทั   
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ปัจจุบนักรรมการบริษทัจาํนวน 10 ท่าน จะมีกรรมการ 5 ท่าน ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั คือ นายวุฒิชยั   ลีนะบรรจง   ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์ 
และนายมณฑล  เชตุวลัลภกุล  จาํนวน 2 บริษทั  สําหรับ นายธีรชยั   ลีนะบรรจง และนางสาวอุศรา  
ภตัตาตั้ง  จาํนวน 1 บริษทั 

แต่บริษทัมัน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแต่อยา่งใด เน่ืองจากกรรมการบริษทั
ทุกท่านเป็นผูมี้ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งไดอุ้ทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ี
ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ท่ี โดยไดเ้ขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ่าเสมอทุกคร้ัง และทาํคุณประโยชน์แก่บริษทัมา
โดยตลอด 

- สาํหรับกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่  5 บริษทั 
ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการอิสระ จาํนวน 5 ท่าน จะมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ท่ีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัจดทะเบียน 2 บริษทั คือ ดร.วิศิษฐ ์ องคพ์ิพฒันกลุ  
- สาํหรับผูบ้ริหารท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนมากกวา่ 2 บริษทั 
ปัจจุบนัมี นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง  และ ดร.ดามพ ์ สุคนธทรัพย ์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ในบริษทัจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั  จาํนวน 2 บริษทั  สําหรับนางสาวอุศรา  ภตัตาตั้ง  
จาํนวน 1 บริษทั 
  ทั้งน้ี บริษทัยงัมีนโยบายและวิธีปฏิบติัในการไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัท่ีบริษทัอ่ืน
ของกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีความรู้
ความสามารถ ความชาํนาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษทัย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพ่ือ
กาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยให้ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั เช่น การจดัทาํ
บัญชีให้ทันต่อการจดัทาํงบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีและนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบับริษทั การเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัตาม
หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัปฏิบติั เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
รายการไดม้าและการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์กาํกบัดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การกาํกบัดูแลกิจการตามท่ีบริษทัประกาศใช้ ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ    
 

1.6 การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษทั  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร มิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั  จึงปฏิบติั

หนา้ท่ีดว้ยทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจดัแบ่งหนา้ท่ีระหว่างประธานกรรมการบริษทักบัประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการบริหารงาน ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการท่ีกาํหนดและแยกอาํนาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ 
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ไวอ้ยา่งชดัเจน และในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองท่ีสําคญัตอ้งผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละ
ชุด  ใหเ้กิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูน้าํและเป็นผูค้วบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมี้ความเป็น
อิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  และสนบัสนุน
การบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร  

ทั้งน้ี  ประธานกรรมการบริษทัมิใช่กรรมการอิสระ แต่เช่ือมัน่ว่าไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
เป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจดัการองคก์ร  ซ่ึงบริษทั
เช่ือมัน่ว่าประธานกรรมการบริษทัให้ความสําคญัและเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดย
ตลอด  ซ่ึงในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองท่ีสาํคญัตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้กิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  สนบัสนุนใหป้ฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

ในปี 2558 บริษทัมีกรรมการบริหารมีจาํนวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผูน้าํใน
การบริหารงานวางแผนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด  ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกําหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับ
คณะกรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 เลขานุการบริษัท 
ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551  กาํหนดให้คณะกรรมการ

บริษทัตอ้งจดัให้มีเลขานุการบริษทั รับผิดชอบดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนดในนามของบริษทั
หรือคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีบทบาทสาํคญัในการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งให ้  

นางเกณิกา งามเจริญาสถาพร เป็นเลขานุการบริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2557  ซ่ึงไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นท่ี 7/2004 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานุการบริษทั จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  และยงัไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายกาํกบัดูแล
และนกัลงทุนสัมพนัธ์ดว้ย 
 

1.8 ฝ่ายกาํกบัดูแลกจิการและนักลงทุนสัมพนัธ์ 
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บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อองคก์รและผูถื้อหุ้น จึงไดจ้ดัตั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลและนัก
ลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือประสานงานกบัเลขานุการตรวจสอบภายใน และผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  
โดยมอบหมายให้ นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายกาํกบัดูแลและนกัลงทุนสัมพนัธ์  
ซ่ึงมีความรู้ดา้นบญัชี และไดผ้่านการอบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทั จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 7  เพื่อสนบัสนุนให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมไปถึง
การไดรั้บความไวว้างใจใหดู้แลดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 คณะ ประกอบดว้ย  
 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
จาํนวน 
(ราย) 

กรรมการ
อิสระ 

กรรมการท่ี 
ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการท่ี 
เป็น

ผูบ้ริหาร 
1. คณะกรรมการบริหาร 5 - - 5 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน 3 3 - - 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 3 - - 

 หมายเหตุ :   - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
  - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
                               ความเส่ียง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านลว้นเป็นผูมี้คุณวุฒิ เขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
คุณธรรม ระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ  เช่ือไดว้า่กรรมการทุกท่านเขา้ใจและปฏิบติัตาม
อยา่งเคร่งครัด  และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นท่ียอมรับของผูถื้อหุน้    

บริษัทได้จัดทํากฎบัตรอํานาจหน้าท่ีชุดปรับปรุงคร้ังล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และอาํนาจหน้าท่ีของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  โดยไดผ้่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  และไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2557 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557   (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ้ 9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย) 

รวมทั้ งได้จัดทําระ เบี ยบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ  ของคณะกรรมการบ ริษัท  
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ชุดปรับปรุงคร้ังล่าสุดเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
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ดาํเนินงานของบริษทั  โดยไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 
16 มีนาคม 2554 

●  คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษทั 5 คน  ท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์หลายดา้น  มีความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบและมีความเขา้ใจลกัษณะการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี 
 คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบ
คณะกรรมการ  โดยมีกรรมการบริษัท  และ/หรือผูบ้ริหารซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทัให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร   ภายใตร้ะเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
กาํหนดไว ้ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุก
ปี ภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

●  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีมีคุณสมบติัเป็นอิสระตามประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนิยามของบริษทั จาํนวน 3 คน  ซ่ึงลว้นเป็นผูท่ี้มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี  การเงิน  และบริหารเป็นอย่างดี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอาํนาจหน้าท่ี  บทบาทและการปฏิบติังานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น
องคก์รอิสระท่ีให้การสนบัสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทัตามแนวทางปฏิบติัท่ี
ชัดเจนในการดูแลขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล  สอบทาน
ขอ้มูลทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่าย
จดัการและคณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีข้ึน  กระบวนการตรวจสอบภายในและการส่ือสารกบั
ผูส้อบบญัชีของบริษทั  มีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

●  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระทั้ งหมดและเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริหาร  เป็นผู ้พิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดและผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   
ประสบการณ์  ภาระหน้าท่ี  และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ  มีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลงัการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

●  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมดและเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้บริษทัมีการ
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บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงไดรั้บการ
แต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลงัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

●  คณะกรรมการสรรหา 
 ปัจจุบนับริษัทยงัมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการ
คดัเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวฒิุ  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทศัน์  เป็นผูมี้คุณธรรม  
และมีประวติัการทาํงานท่ีไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา  โดยเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกนัก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่ในกรณีท่ีตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเขา้
เป็นกรรมการในตาํแหน่งท่ีวา่งลงไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษทั
สอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้ งจากผูถื้อหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้น  มี

ความสําคญัในการกาํหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผูบ้ริหารกาํหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ          
กลยุทธ์  ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ แผนปฏิบติังาน และงบประมาณประจาํปี  เพ่ือให้ผูบ้ริหารและ
พนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ี รวมถึงการกาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงาน 
ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษทัเปิดเผยอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั (รายละเอียด
ปรากฏในแบบ 56-1 ขอ้ 8. คณะกรรมการ) 

ในปี 2558 คณะกรรมบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทั
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษทัมีการกระทาํใด ท่ีเป็นการฝ่า
ฝืนกฎระเบียบของทางการ 

 

3.1 ภาวะผู้นําและวิสัยทศัน์ 

 ภาวะผู้นํา 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในธุรกิจ

หลกัของบริษทั  ไดก้าํหนด วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไวอ้ย่างชดัเจน  ตลอดจนแผน
ปฏิบติังานและงบประมาณประจาํปี  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการ  และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษทั  โดยทาํหนา้ท่ีติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้
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เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจ  รวมทั้งไดก้าํหนด
และแยกบทบาท  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการ จะกาํหนดตวัช้ีวดัและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้
ตั้งแต่ตน้ปี โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะไดท้ราบสถานะ 
การดาํเนินการ หากผลการดาํเนินการตํ่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกาํหนดแนวทางการ
แกไ้ข และปรับเปล่ียนกลยทุธ์การดาํเนินงานใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

นอกจากน้ียงักาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลฝ่ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบติังาน  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ  และดูแลให้มีการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  โดยนาํหลกับรรษทัภิบาลมาเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผูถื้อหุ้น  อีกทั้งยงักาํหนดให้กรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 วสัิยทศัน์ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยได้

กาํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีจุดมุ่งหมายในการ
ดาํเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั และบริษทัมีนโยบายท่ีจะพิจารณาทบทวนเป็นประจาํปีทุกปี ในปี 
2558 บริษทัได้กาํหนดวิสัยทศัน์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3.2 ด้านการกาํกบัดูแลกจิการกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ได้กาํหนด

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน คือ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จริยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน  เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกคนในบริษทั ใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัของทุกคนในองคก์ร ในการทาํหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ย
จิตสํานึกท่ีดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ  
ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป  สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยส่วนรวม  ตลอดจนเป็นการ
เสริมสร้างความกา้วหนา้แก่พนกังาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 
พร้อมไดน้าํข้ึนเผยแพร่ใน Website ของบริษทั 

 

3.3  ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั) 
คณะกรรมการบริษทัมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการดูแล  เพ่ือขจดัปัญหาความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบดว้ยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้น 
การทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  บริษทัไดแ้จง้และเปิดเผยมติท่ีประชุมในการทาํ
รายการดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ออกจากหอ้งประชุมและไม่ไดอ้อกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตดัสินใจ และเปิดเผย
ขอ้มูลทนัทีเพื่อความโปร่งใส และบริษทัไม่มีการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินท่ีไม่ใช่บริษทัยอ่ย  

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงความ
เหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยขอ้มูลในแบบ
56-1 และรายงานประจาํปี 

บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนได้
เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 5/2552  เม่ือ
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2552 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี  

1. ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ใน
แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ง 

2.  หากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย ให้นาํส่งแบบรายงานฉบบัเปล่ียนแปลง 
ต่อเลขานุการบริษทัภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. ให้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นประจาํปีทุกปี ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนั  ส้ินปี ถึงแมว้า่จะไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ กต็าม 

 ในปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านไดด้าํเนินการจดัทาํรายงานดงักล่าวทุกคร้ังเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ โดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 

3.4  ด้านการส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคม  ส่ิงแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชน 
       คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม  และ

ส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนรอบโรงงานให้ดีข้ึน  เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชน และการใชแ้รงงานอยา่งเป็นธรรม  สร้างให้
ชุมชนและโรงงานอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

3.5  ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 การควบคุมภายใน 
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คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัและจดัให้มีระบบการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน  
ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกาํหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว ้ 
เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  โดยหน่วยงานตรวจสอบดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ดา้น ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม  การบริหารความเส่ียง  
การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม เป็นประจาํปีละ 1 คร้ัง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย  ไดพ้ิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of 
the Tread way Commission)  มีความเห็นสรุปไดว้่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซ่ึงได้แสดงไวใ้น
รายงานประจาํปี หัวขอ้ “การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง” และ แบบ56-1 “ขอ้ 11. การ
ควบคุมภายใน” 
 

 การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าท่ีสอบทานให้

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุ้นทราบ  และจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทัมีสายการบงัคบับญัชาตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงไดม้อบหมายให้ นายคมวุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ดาํรง
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  พร้อมทีมงานสนับสนุนท่ีมีคุณภาพ ทาํหน้าท่ีในการ   
สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน  มี
มาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ   โดยให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองคก์ร และสนบัสนุนกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั    

ในปี  2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้นเพียงพอ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุน
ทาํหน้าท่ีให้บรรลุภารกิจ  โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหน้าท่ีได้
อยา่งเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายในไดมี้การรายงานประเด็นท่ีตอ้งมีการแกไ้ข
ปรับปรุงแก่ผูรั้บการตรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมตามท่ีฝ่ายบริหาร
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เห็นว่าจาํเป็นสาํหรับการประกอบธุรกิจของบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมจาํนวน 5 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทัในทุกไตรมาส ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมี้การรายงานถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษัทไว้ในรายงานประจําปี  หัวข้อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” 
 

3.6  การบริหารความเส่ียง 
       คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายให้มีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบทัว่ทั้ง
องค์กร โดยได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเป็นกรรมการอิสระท่ีมิใช่เป็น
ผูบ้ริหาร และรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั 
      ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมี้การประชุมจาํนวน 6 คร้ัง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยเป็นขอ้เสนอแนะและขอ้พิจารณา ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองคก์ร บริษทัไดเ้ปิดเผยแนวทางในการจดัการกบัความ
เส่ียงไวใ้น รายงานประจาํปี  หวัขอ้ “รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง” 
 
 
 
 
 

4.  การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้มีการประชุมไม่นอ้ยกว่าไตรมาสละ 1 คร้ัง  โดย
ไดจ้ดัทาํกาํหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระท่ีชดัเจน  ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะส่ง
กาํหนดการดงักล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนําส่งเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั  เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาและศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อน
เขา้ร่วมประชุม เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  อาจมีการแจง้ล่วงหนา้นอ้ย
กว่า 7 วนั การประชุมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง   

การพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ  การลงมติให้ถือมติเสียงขา้งมาก  โดยให้กรรมการคนหน่ึงมี
หน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุม  ตอ้งงดออกเสียง หรืองดใหค้วามเห็น 
หรือไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี  หากคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์
ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบและเป็นธรรม  ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น  ในกรณีท่ีกรรมการ
บริษทัคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการพิจารณา  กรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัหากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ช้ีแจง 

เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทั   
ลงนาม  ทั้งน้ีกรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแกไ้ขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดก่้อน
การรับรอง   

รายงานการประชุมท่ีรับรองแลว้จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สํานักงานของบริษทั  และ
จดัเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มขอ้มูลท่ีเป็นตน้ฉบบัไวพ้ร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อ
ความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษทัปีละ 6 คร้ัง ตาม
กาํหนดการท่ีให้แก่กรรมการบริษทัทุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมไดต้าม
ความจาํเป็น   

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัเปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุม
ระหว่างกนัเองตามความจาํเป็น โดยไม่มีฝ่ายจดัการได ้และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ทราบ   

จากการท่ีบริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2558 จาํนวน 10 คร้ัง  ซ่ึงจาํนวน
คร้ังของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการและลกัษณะ
ธุรกิจ และกรรมการบริษทัทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณี
ท่ีกรรมการบริษทัตอ้งการทราบขอ้มูลบางประการสามารถติดต่อผา่นเลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไดก้าํหนดใหมี้การประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นประจาํทุกไตรมาส   ในปี 2558 ไดด้าํเนินการประชุมพร้อมไดเ้ชิญ
ตวัแทนฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ในปี 2558  ไดมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 5 คร้ัง  
 

5.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทยงัมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข เพื่อ
ช่วยใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
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 6.  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน  โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจาํนวนคณะกรรมการ นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกปี  

ทั้งน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ไดอ้นุมติัวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 3.2 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2557 (ปี 2557 ค่าตอบแทน 2.3 
ล้านบาท)  โดยกาํหนดจ่ายเป็นรายคร้ังตามอัตราเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ย และให้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุก
ปี 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรรมการแต่ละชุด 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงกาํหนดจากผลการดาํเนินงาน  

 
ในปี 2558  ได้มีการประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 2 คร้ัง ได้กาํหนด

ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทัประจาํปี 2558   และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558
เพ่ือพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดับ  บริษัทได้
เปิดเผยรายละเอียดจํานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร 

 

7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อ

บริษทั  ซ่ึงบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะผูน้าํ
และวิสัยทัศน์ของกรรมการและผูบ้ริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดย
สนับสนุนให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารเขา้สัมมนาและอบรมในหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีทั้งภายในและภายนอกสถานท่ีอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยงัต่างประเทศ 
ตวัอยา่งหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อาทิ 

- Director Accreditation Program (DAP) 
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- Director Certification Program (DCP) 
- Finance for Non-Finance Director  
- Roles of Compensation Committee Program (RCC) 

 

 กรรมการเข้าใหม่ 
บริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่  เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจ

บริษทั  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อย  ผลการดาํเนินงาน โครงสร้าง
องค์กร ผูถื้อหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการใหม่  บริษทัจึงไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรับกรรมการ ดงัน้ี 
  คู่มือกรรมการ 

1. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
2. กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
3. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทัมหาชน 
4. หนงัสือรับรองบริษทั และวตัถุประสงคข์องบริษทั 
5. ขอ้บงัคบับริษทั 
6. คู่มือนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
7. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียนของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 
 ข้อมูลอืน่ ๆ  

- วิสยัทศัน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษทั 
- รายงานประจาํปี พร้อมกบัจดัทาํ Presentation เพ่ือแนะนําลกัษณะธุรกิจของ
บริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่  

 

 กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน  สนับสนุนให้
กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทหนา้ท่ีกรรมการท่ีจดัโดย  IOD   ซ่ึงกรรมการบริษทั
ทั้ง 10 ท่าน ทุกท่านไดผ้่านการอบรมกบั IOD แลว้ คิดเป็นร้อยละ 90  รวมถึงหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทบาทหน้าท่ีกรรมการ และเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ผูบ้ริหารได้รับความรู้
เก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้ริหาร  รวมถึงการอบรม / สัมมนา 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รและผูอ้บรม   

 

 ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนการกาํกบัดูแลกจิการ 
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สําหรับเลขานุการบริษทั  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายกาํกบัดูแล
กิจการและนักลงทุนสัมพนัธ์  รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  บริษทัสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา 
หลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีจดัโดยสาํนกังาน ก.ล.ต.  / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  / สมาคม
บริษทัจดทะเบียนไทย  สถาบนั IOD และสถาบนัต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 

8. แผนการสืบทอดงาน 
คณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการเตรียมความพร้อม

สาํหรับบุคลากรท่ีจะเป็นผูรั้บมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้งัคบับญัชา
สูงสุดของทุกหน่วยงานท่ีจะเกษียณอาย ุ ดงัน้ี 

1. จัดให้มีการพัฒนาผู ้บริหารระดับรองท่ีมีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์  ความรู้และ
ความสามารถ เพ่ือส่งเสริมใหเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอนต่อเน่ือง   

2. จดัอบรมพฒันาทั้งดา้นเพิ่มพนูความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบติัจริงในสถานการณ์
ต่างๆ   

3. จดัใหผู้บ้ริหารระดบัรอง ไดร่้วมทาํงานและร่วมประชุมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
4. กาํหนดผูบ้ริหารระดบัรองท่ีมีศกัยภาพเป็นผูสื้บทอดและวางตาํแหน่งใหเ้หมาะสม 
5. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมาก

ข้ึน 
6. จดัใหผู้บ้ริหารระดบักลางมีโอกาสบริหารงานมากข้ึนในระดบัสายงาน 
7. จดัใหมี้การฝึกอบรมในแต่ละลกัษณะงานอยา่งเป็นระบบ  
8. จดัอบรมผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลางให้ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  และ

ความซ่ือสัตย ์ต่อองคก์รและมองภาพรวมขององค์กร  เพ่ือสู่การเป็นผูบ้ริหารในลาํดบั
ต่อไป 

 

บริษทัไดมี้การประชุมเป็นประจาํทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นการ
ประชุมผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย   รวมถึงการประชุมใหญ่ประจาํปีเพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมาย
ธุรกิจขององคก์รของปีถดัไป  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสํานึกในการทาํงานในระดบัการ
บริหารองคก์รมากข้ึน  เป็นส่วนหน่ึงของแผนการสืบทอดงาน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหาร ไดมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นผูบ้ริหารในลาํดบัต่อไปอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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แนวทางความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดาํเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อ

สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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10.1 นโยบายภาพรวม  
บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดระเบียบปฏิบติัในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in 

Process) เพ่ือช่วยลดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม บริษทัและบริษทัย่อยตระหนักว่าธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและบริหารจดัการวตัถุดิบเพื่อเป็นเช้ือเพลิงชีวมวล ตอ้งบูรณาการ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 
 ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน   ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ กลไกและเง่ือนไขทางการตลาดและการค้า  และเร่ืองท่ีจะมี
ความสําคญัมากข้ึนต่อการดาํเนินธุรกิจต่อไป คือ ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีตอ้งการเห็น
บริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงออกถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดย
ไม่ไดจ้าํกดัขอบเขตเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงจากการดาํเนินธุรกิจ แต่ควรใหก้ารสนบัสนุน
เพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บัสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื (CSR after Process) ดงัน้ี 

1. บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งมัน่บริหารจดัการใชพ้ลงังานทดแทนทุกประเภทให้ไดผ้ลลพัธ์
สูงสุดโดยคงไวซ่ึ้งคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

2. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นท่ีจะป้องกันความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ การ
เจบ็ป่วย การบาดเจบ็เน่ืองจากการทาํงาน ใหค้วามสาํคญัในการปกป้องชีวิต ทรัพยสิ์นของ
พนกังานและองคก์ร  ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามยัของพนกังาน ชุมชน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ  

3. บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ป้องกนั และลด
ความเส่ียงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอน
การผลิตสินคา้หรือบริการของบริษทั  เพ่ือให้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
กระทบต่อชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่มีผลกระทบเลย 

4. บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานภายใตก้ฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. บริษทัและบริษทัยอ่ยมุ่งเนน้การบริหารคุณภาพ ดว้ยเคร่ืองมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมี
กระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบสินคา้หรือบริการทนัตาม
กาํหนดเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสุด 

6. บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการดว้ยความซ่ือสัตย ์และปลูกจิตสํานึกให้กบั
พนกังานทุกท่าน เพื่อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนมุ่งมัน่ในการให้ความร่วมมือ
กบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพ่ือสร้างแนวร่วมในการแสดงความ
รับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 

7. บริษทัและบริษทัยอ่ยสร้างงานใหค้นทอ้งถ่ินไดมี้รายไดแ้ละปลูกจิตสาํนึกรักบา้นเกิด 
 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  จํากดั  (มหาชน)          แบบ 56-1   ประจําปี 2558 
  

รับรองความถูกตอ้ง........................................... 
- 155 - 

 

10.2  การดําเนินงานและจัดทาํรายงาน 
 บริษทัดาํเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษทัอ่ืน ได้แก่ กลุ่มก่อสร้าง  กลุ่มพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มอ่ืน ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงใหค้วามสาํคญัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดเ้ขา้ร่วมโครงการเสริมสร้างศกัยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพฒันา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยืน (CSR-DIW for Beginner 2556)  โดยไดอ้ธิบายถึง
นโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ตลอดจน การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน ตลอดจนผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสงัคมในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
 

แนวทางการดําเนินงานด้าน CSR ของบริษัทและบริษัทย่อย 
1. การประกอบกจิการอย่างเป็นธรรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเป็นธรรมทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยโดยเสมอภาค รวมถึงการกาํกบั
ดูแลการใชข้อ้มูลภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมกนัทุกฝ่าย 

ดา้นพนักงาน บริษทัและบริษทัย่อย ได้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานทุก
ระดบัอย่างทัว่ถึงมีการอบรมให้มีการทาํงานตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการ
ทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น พนกังานไดรั้บความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงาน
และไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสและไดรั้บการ
ปฏิบติัโดยเท่าเทียมกนั และมีช่องทางใหพ้นกังานร้องเรียนไดอ้ยา่งมัน่ใจโดยมีกระบวนการและกรอบ
พิจารณาการร้องเรียนอยา่งชดัเจน 

ดา้นคู่คา้ บริษทัและบริษทัยอ่ยไดก้าํหนดนโยบายขั้นตอนการจดัซ้ือ จดัจา้ง เพื่อให้มัน่ใจได้
ว่า คู่คา้ทุกรายอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และบริษทัและบริษทัย่อยปฏิบติัตาม
เง่ือนไขขอ้กาํหนดของสญัญาหรือขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด 

ด้านสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุก
กระบวนการผลิตและการบ ริการ  (CSR in Process) เพื่ อ ช่วยลดปัญหาท่ี ส่ งผลกระทบ ต่อ
สภาพแวดลอ้ม 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัและบริษทัย่อยให้ความสําคญักบัการให้ความร่วมมือในการป้องกนัและต่อตา้นการ

ทุจริต โดยวิธีร่วมกนัสร้างมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีสูงข้ึน บริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและส่ือสารให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงการจัดส่ง
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พนักงานเขา้รับการอบรมหลกัสูตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น และโครงการอบรมดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นการประกาศเจตนารมณ์วา่ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความมุ่งมัน่ต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบในสงัคม 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
คณะกรรมการบริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกบั

ดูแลใหมี้ระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ฝ่ายบริหาร
ไดต้ระหนกัและใหมี้ความสาํคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

แนวทางการปฏิบติัดา้นต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบั ตอ้งปฏิบติั ตามนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และ

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. เม่ือพนักงานพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม
โดยเฉพาะเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑ์และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มี
หน้าท่ีตอ้งรายงาน ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือคณะทาํงานจริยธรรมทางธุรกิจทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ท่ีบริษทักาํหนดไว ้และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ 

3. ผูท่ี้กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นการกระทาํท่ีผิดจริยธรรมทางธุรกิจซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้ นอกจากน้ีอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการ
กระทาํนั้นเขา้ข่ายผดิกฎหมาย 

4. กระบวนการหาขอ้เท็จจริง บริษทักาํหนดช่องทางในการติดต่อและรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้น
เวบ็ไซต์รายงานประจาํปี หัวขอ้รายงานบรรษทัภิบาล และในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดย
กาํหนดกระบวนการหาขอ้เทจ็จริงท่ีรวดเร็วและเป็นระบบประกอบดว้ย 
4.1  ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนตอ้งเป็นความจริง 

และ/หรือมีความเพียงพอท่ีจะนาํสืบได ้
4.2  สาระสําคญั เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีมีสาระสําคญั ผูรั้บเร่ืองจะพิจารณาส่งให้

คณะทาํงาน จริยธรรมทางธุรกิจซ่ึงสมาชิกประกอบดว้ยพนกังานจากหลายหน่วยงาน 
เพ่ือขยายผลหาขอ้เทจ็จริง 

4.3  ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน  จะไดรั้บความคุม้ครองสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัไม่ว่าจะ
เป็นพนกังานหรือบุคคลภายนอก 

4.4  ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หรือหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้เวน้แต่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนเห็นว่า การเปิดเผยขอ้มูลจะ
ทาํให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
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เพ่ิมเติม หรือช้ีแจงขอ้เท็จจริง ให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและ
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

5. กระบวนการใหค้วามเป็นธรรม คณะทาํงานจริยธรรมทางธุรกิจจะพิจารณาให้ความเป็นธรรม
และปกป้องผูแ้จ้งเบาะแสหรือผูร้้องเรียน ผูรั้บเร่ืองร้องเรียน ผูถู้กร้องเรียน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในกระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงและการรายงาน ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้
เบาะแสหรือผูร้้องเรียน ผูถู้กร้องเรียนหรือผูท่ี้ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมา
ของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวทางปฏิบติัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง ระเบียบและคู่มือปฏิบติังานของบริษทัในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัอาจกาํหนดข้ึนต่อไป 

7. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ี ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรร
หาหรือ การคดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน
พนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน 
นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้พนักงานและผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

สามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยหรือขอ้ร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทาํผิดกฎหมาย 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนกังานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยบริษทัจะรับฟังและดาํเนินการกบัทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีเป็นระบบและยุติธรรม ขอ้มูลของ     
ผูร้้องเรียนจะถูกเกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบัของบริษทั  โดยผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

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

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 492   E-mail : komwuthi@cenplc.com 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง

เคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนไดรั้บเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกนั ตาม
แนวปฏิบติัพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบติั ทุกคนไดรั้บการปฏิบติัตาม
หลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกสีผวิ  เช้ือชาติ  เพศ  ศาสนา  เผา่พนัธ์ุ  สังคม
หรือสัญชาติ  การเมือง  ความคิดเห็น  ทรัพยสิ์น  ความยากจน  ความพิการ  ชาติกาํเนิด  บุคคลไร้ถ่ิน  
รสนิยมทางเพศ  ผูป่้วยหรือเป็นโรค เป็นตน้  โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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- ให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชนให้กบัพนักงาน ทุกคนตั้งแต่เขา้ร่วมงาน โดยผ่านการ
ปฐมนิเทศเก่ียวกบัจรรยาบรรณของบริษทั 

- หลีกเล่ียงการเป็นพนัธมิตรกบัองคก์รท่ีจะนาํไปสู่การละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 
- ให้สิทธิพนกังานในการโตแ้ยง้เพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งช้ีความผิด หรือทุจริตต่อ

หนา้ท่ีการงาน ไม่มีการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม 
  พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดในการ
ขบัเคล่ือนธุรกิจสู่ความสําเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์ร และมุ่งมัน่ท่ีจะให้พนักงานทุกคนมี
ความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในองคก์ร  โดยดูแลพนกังานอยา่งเสมอภาคกนั ปราศจากการเลือกปฏิบติั   
สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนัเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ทั้งนวตักรรมและ
เทคโนโลยีใหม่มาสนบัสนุนการทาํงาน ส่งเสริมให้พนกังาน รู้รักสามคัคี มีความเช่ือมัน่และไวใ้จกนั 
ปฏิบติัต่อกนัอย่างสุภาพ และเคารพศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ ทั้งยงัตระหนักถึงความสําคญัในการ
ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบติังานและรับมือกบั
สภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวน รวมถึงการสร้างความมัน่คงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญกา้วหนา้
ตามศกัยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน มีการให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินการดา้นแรงงานท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน แนวปฏิบติัท่ีเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎบตัรสากลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นแรงงาน และคาํนึงถึงความตอ้งการของ
พนกังาน เพ่ือมุ่งหวงัให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังานและบริษทัและบริษทัยอ่ย และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการส่ือสาร 
เสนอแนะ ร้องเรียน และแจง้ปัญหาต่างๆ ระหว่างพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชา โดยผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมทางธุรกิจ หรือผา่นระบบเวบ็ไซตข์องบริษทั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

- ในปีท่ีผา่นมาขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดรั้บการพิจารณาและดาํเนินการแกไ้ข เพ่ือเป็นการ
รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั และดาํเนินการโดยใชก้ลไกท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผูแ้จง้เบาะแส ซ่ึงไดถู้กรักษาไวเ้ป็นความลบัของ
บริษทั 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายพฒันาพนักงานให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถตามความ
ตอ้งการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร ทั้งในดา้นการตลาด 
พฒันาวิชาชีพ การจดัการ และคุณภาพชีวิต และให้ความสําคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในการทาํงาน  โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั    อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
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เพ่ือดาํเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนกังาน  โดยจดัให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานสมํ่าเสมอ มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง ติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิด  (CCTV)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดั
ให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่พนักงาน
ต่อเน่ืองทุกๆ ปี   

สาํหรับสวสัดิการพนกังานท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยใหแ้ก่พนกังานมีดงัน้ี   
- จดัใหมี้การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทาํงาน 
- จดัใหมี้การอบรมความรู้เก่ียวกบัการทาํงาน ทั้งในและนอกสถานท่ี อยา่งต่อเน่ือง  
- จดัใหมี้เงินจูงใจ โบนสั  ค่าเขา้กะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ 
- จดัใหมี้เคร่ืองแบบพนกังานรายวนั และพนกังานรายเดือน 
- จดัใหมี้รถรับ-ส่ง พนกังาน 
- จดัใหมี้ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่านํ้ามนั 
- จดัให้มีสวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภยั กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่

สมรสของพนกังาน 
- จดัใหมี้เงินสงเคราะห์เม่ือพนกังานถึงแก่กรรม 
- จดัใหมี้โรงอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ และราคาประหยดั 
- จดัใหมี้เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนั 
- จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซ่ึงทางสมาชิกจะตอ้งส่งเงิน

เขา้กองทุนในอตัรา  ร้อยละ 5  ของค่าจา้ง และจะไดรั้บเงินสมทบกองทุนจากบริษทั
ทุกเดือนในอตัราเดียวกนั 

- จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี และตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงจากการทาํงาน 
- จดัให้มีส่งพนกังานไปร่วมอบรม สัมมนากบัภายนอกซ่ึงจดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ

เป็นการพฒันาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทกัษะในการทาํงานใหแ้ก่พนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

- จดัใหมี้เงินบาํเหน็จใหแ้ก่พนกังาน หรือเงินชดเชย เพ่ือประโยชน์หลงัจากเกษียณอายุ
งาน 

- จดัใหมี้สหกรณ์ออมทรัพย ์
- จดัใหมี้สวสัดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้น 
- จดัใหมี้หอ้งพยาบาลของบริษทั โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภณัฑแ์ละยา 
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี สร้างความสามัคคี และสาน

สมัพนัธ์อนัดีในหมู่พนกังาน 
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัและบริษทัย่อยมีนโยบายการใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์  การแสดงสินคา้  ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง พร้อมมีคู่มือการใช้สินคา้ท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจบริษทัดว้ยการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีไดต้กลงไวก้บั
ลูกค้า พึงปฏิบัติ ต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค  และเป็นธรรม  โดยตั้ งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินคา้และบริการในราคาท่ีเป็นธรรม 

- จดัให้มีการให้คาํแนะนํา รวมถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอแก่ลูกคา้ ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และรักษาความลบัของลูกคา้ รวมถึงไม่นาํ
ความลบัของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

- คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง ตาม
นโยบายคุณภาพของบริษทั   “มุ่งมัน่ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  ส่งมอบตรงเวลา  พฒันา
อยา่งต่อเน่ือง” 

- จดัให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกคา้หรือผูบ้ริโภค ร้องเรียน สอบถามขอ้มูล และ
เสนอแนะ เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสะดวก  โดยเนน้การเขา้ถึง
ความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง พร้อมจะดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้หรือ
ผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีส่วนร่วมดูแลรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
และการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดใหเ้ป็นนโยบายหน่ึง
ในพนัธกิจของบริษทั ดงัน้ี 

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาํนึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มทัว่ทั้งองคก์ร
อยา่งต่อเน่ือง  โดยขบัเคล่ือนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน 

- ปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง มีการ
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบ  ทั้ งในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ  เพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  บริษทัและบริษทัย่อยได้
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม มาตรฐาน ISO  14001:2004  

นอกจากน้ี  บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเสมอมา จึงมุ่งพฒันาระบบการบริหารจดัการทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็น
ระบบมีการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งจดัใหมี้การพฒันาดูแลรักษา
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ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน  ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดด้าํเนินการเขา้ร่วมโครงการ “เสริมสร้างศกัยภาพโรงงาน
อุตสาหกรรมมุ่งสู่การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน”  ร่วมกบักระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงแรงงาน  รวมทั้งส่งเสริมการรณรงค์
ปลูกจิตสํานึกท่ีดีแก่ผูบ้ริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม   จึงเสริมสร้าง
ความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัและบริษทัย่อยสนับสนุนให้จดักิจกรรมหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนโดยจะตอ้งจดัให้มีกิจกรรมทุกปีตามวาระและโอกาส ซ่ึงในปี 2558 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจการดงัน้ี 

- บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดท้าํกิจกรรมเพ่ือสังคม CSR เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2558 ณ จงัหวดั
กาญจนบุรี ในโครงการ  “โครงการร่วมถวายส่ิงของสาํนกัสงฆ ์ ณ วดัป่ากุลสุวรรณ” โดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดร่้วมถวายส่ิงของท่ีจาํเป็นและถวายปัจจยั  และอีกหน่ึงโครงการ คือ “โครงการปันนํ้ าใจสู่
มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก” โดยบริษทัและบริษัทย่อยจะมอบทุนการศึกษา ส่ิงของท่ีจาํเป็น  
อุปกรณ์การเรียน พร้อมส่ิงของอุปโภค บริโภค  

- บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 
 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็  ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สนับสนุนทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ณโรงเรียนระยองวิทยาคม  นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
 สนบัสนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วดัโสภณวนาราม 
 สนบัสนุนกิจกรรมสืบสารประเพณีวนัสงกรานต ์ ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
 ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 42 ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
 สนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล 

ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอุตสาหกรรมไทย 
 สนบัสนุนการจดัทาํหนงัสือ "จงัหวดัระยอง ปี 2558" ร่วมกบั สาํนกังานนโยบายและ

แผนพลงังาน 
 ร่วมงานวนัส่ิงแวดลอ้มการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจผลิตอุปกรณ์

ช่วยพน่ยาโรคหืด Thai kid Spacer  
 กิจกรรม 5ส. พฒันาวดัหว้ยโป่ง คร้ังท่ี 1 
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 ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 43 ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

 สนบัสนุนร่วมกิจกรรม โครงการรณรงครั์กษาความสะอาดและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 12 
สิงหา มหาราชินี ร่วมกบัเทศบาลมาบตาพดุ 

 สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ (โครงการเทศกาลผา้ป่ามหากุศลฯ) 
ร่วมกบัมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ศูนยร์าชการจงัหวดัระยอง 

 สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภู มิทัศน์  ณ  โรงเรียนระยองวิทยาคม  นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ 

 สนับสนุนการซ้ือเคร่ืองเขย่าโลหิตอตัโนมัติ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 สนบัสนุนบริจาคเงินทอดกฐินพระราชทาน วดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงราย ร่วมกบั การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 กิจกรรม 5ส. พฒันาวดัหว้ยโป่ง คร้ังท่ี 2 
 ร่วมโครงการ รับบริจาคโลหิต คร้ังท่ี 44 ร่วมกบั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
 

10.3  การดําเนินธุรกจิทีมี่ผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
         บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพาทใดๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มและไม่มีประวติัการกระทาํ
ความผิดตามกฎระเบียบเร่ืองส่ิงแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ  นอกจากน้ีบริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจงัหวดั  และขอ้กาํหนดของหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดผ้่านการตรวจสอบและไดรั้บการต่อใบอนุญาตต่างๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจาํทุกๆ ปี อยา่งสมํ่าเสมอ 
 

10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
             สืบเน่ืองจากปัจจุบนัภาคเอกชนให้ความสาํคญัและร่วมกนัป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต โดย
ร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจท่ีสูงข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้ น สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ร่วมกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้บริษทั
จดทะเบียนเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยมี 
IOD เป็นเลขานุการของโครงการ 
 ในการน้ีบริษัทตระหนักถึงความสําคญัในการมีส่วนร่วมพฒันาการกาํกับดูแลกิจการให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  ดังนั้ น  จึงเห็นควรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยในปี  2557 
คณะกรรมการบริษทัให้บริษทัเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
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ไทยในการต่อตา้นการทุจริต ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2557 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง ซ่ึงพนกังานทุก
คนของบริษทัมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกนั  โดยมีการกาํหนดภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
อาํนาจการดาํเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การดาํเนินงาน การบริหาร   การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก่อให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า ผลสาํเร็จ
ของงานจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กําหนดไวอ้ย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ 
(Mission) ของบริษทั 

2. ผลการปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้โดยมีการบริหารทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า  

3. รายงานขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญั ทั้งดา้นการเงิน การบริหาร และการดาํเนินงาน มีความถูก
ตอ้งเช่ือถือได ้ 

4. การดาํเนินงานและการปฏิบติังาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอ้กาํหนดท่ี
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภยัของทรัพยสิ์น บุคลากร รวมทั้งขอ้มูลในระบบสารสนเทศ  
6. มีการกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนั
ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีกาํกบัการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลท่ีดี  สร้าง
มูลค่าเพิม่  สร้างความมัน่ใจ  ใหก้บัหน่วยงานของรัฐ  และสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษทัได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทั ให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ท่ีมีการพฒันากรอบแนวการบริหารความ
เส่ียงทั่วทั้ งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือท่ีเรียกว่า “COSO ERM Framework” 
ใช้เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันากระบวนการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุม
ภายใน  ครอบคลุมแนวทางการกาํหนดนโยบายบริหารงานการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียงของ
บริษทั สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษทัมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
อย่างแน่ชัด เพ่ือประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการดาํเนินงาน  บริษัทได้จัดทาํคู่มือการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานหลกัและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีรัดกุม และลด
การทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน เพ่ือให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกนั  นอกจากน้ียงัได้กาํหนด
เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนในแต่ละปีโดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด
และสภาพการแข่งขนั และมีการตั้งมาตรฐานการวดัผลงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. ด้านการประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษทัไดมี้การติดตามปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ  เช่น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางดา้นภาษี

อากร  อตัราแลกเปล่ียน  การเพ่ิมข้ึนของราคาวตัถุดิบ และต้นทุนอ่ืน เพ่ือประเมินผลกระทบและ
เตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดาํเนินการอยู่ได ้และไดมี้การส่ือสารให้ผูบ้ริหารและพนักงานทราบถึง
สถานการณ์โดยการประชุมพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือสรุปสถานการณ์สภาพแวดลอ้มและ
การดาํเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจยัความเส่ียงท่ีจะมีต่อผลการดาํเนินงาน  ต่อการขาย  ต่อตน้ทุน
และการทาํกาํไรของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  ในแต่ละหน่วยงานผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะ
เป็นผูรั้บผิดชอบงานการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานของตน เพ่ือหามาตรการป้องกนั   
และบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัต่อกิจการและพนักงานท่ีองคก์รยอมรับได ้ และไม่
ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสาํคญั 
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3. ด้านการควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
บริษทักาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

ตามลาํดบั ขั้นไวอ้ยา่งชดัเจน  รวมถึงกาํหนดอาํนาจในการบริหารงานและอนุมติัรายการของแต่ระดบั
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั  เพื่อให้มีความโปร่งใส  ดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  และไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ทั้งน้ีในการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  กรรมการ และ
ผูบ้ริหาร บริษทัไดมี้มาตรการในการอนุมติั โดยตอ้งผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูอ้นุมติั
ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าว โดยธุรกรรมนั้นตอ้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสําหรับ
บริษทั  ทั้งน้ีมีเลขานุการบริษทัและฝ่ายกาํกบัดูแลกิจการและนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัทาํหนา้ท่ีใน
การติดตามและดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขอ้กาํหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.  ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 บริษทัมีการบริหารงานโดยนาํระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยงไดอ้ยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร ท่ี
ทนัสมยัและมีระบบการส่ือสารภายใน  ภายนอกองคก์ร  ท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพื่อนาํไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งทนัเวลา มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้ 
และไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือสนบัสนุนองคก์รให้มีความคล่องตวัและเพิ่ม
ศกัยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษทัท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

บริษทัมีช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดต่อส่ือสารกนัได้
ทัว่ถึงทั้งองคก์รโดยขอ้มูลท่ีสําคญัจะถูกถ่ายทอดจากผูบ้ริหารระดบัสูงลงสู่พนักงานไดอ้ย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งมีช่องทางการส่ือสารจากพนกังานข้ึนตรงสู่ผูบ้ริหารระดบัสูงไดอี้กดว้ย  

5. ด้านระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 
บริษทัมีระบบการประเมินและติดตามผลการดาํเนินงานท่ีดี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า มาตรการและ

ระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่าง
เหมาะสม ทนัเวลา และบริษทัไดจ้ดัให้พนกังานระดบัหวัหนา้งานมีการติดตามผลการปฏิบติังานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และยงัจดัให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบติังานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจดัการท่ีรวดเร็วและสมัฤทธ์ิผลตรงตามเป้าหมาย  สามารถรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งชดัเจนและสมํ่าเสมอ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัอยา่งเป็น
อิสระและครบถว้นเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนทาํหน้าท่ีให้
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บรรลุภารกิจ  ผูต้รวจสอบภายในเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความ
เป็นอิสระเพียงพอ  สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  ผูต้รวจสอบภายในไดป้ระเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัและรายงานประเด็นท่ีตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงแก่ผูรั้บการ
ตรวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมตามท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่าจาํเป็นสาํหรับ
การประกอบกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัท   ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้น
ต่างๆ 5 องคป์ระกอบคือ  ดา้นการควบคุมภายในองคก์ร  ดา้นการประเมินความเส่ียง  ดา้นการควบคุม
การปฏิบัติงาน   ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล   และด้านระบบการติดตาม  
คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  
ผูบ้ริหาร  หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้  สาํหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืน 
คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  บริษัทแต่งตั้ ง นายคมวุฒิ  พรนราดล   ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายใน มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคก์ารควบคุมภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ในสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอ  เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทาํงาน มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีผูบ้ริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไ้ขให้มี
วิธีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งนโยบายบริษทั และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ  ทั้งน้ี หวัหนา้
งานตรวจสอบภายในจะข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3) 

 

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (compliance department) เพื่อทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกาํกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท (โดย
คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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12.1 การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั  มีดงัน้ี     
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า
รายการ 

(ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษทั เอ้ือวิทยา จาํกดั 
(มหาชน) 
(UWC) 

บริษทัถือหุน้ 
ร้อยละ 39.23  

และมีกรรมการร่วมกนั 

- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   คา้งรับ 

0.40 
 

0.11 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทาํงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน
บริษทัยอ่ย 

บริษทั ระยองไวร์ 
อินดสัตรีส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
(RWI) 

บริษทัถือหุน้ 
ร้อยละ 74.26 

และมีกรรมการร่วมกนั 

- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   คา้งรับ 

0.60 
 

0.16 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทาํงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน
บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอน็เนซอล จาํกดั 
(ENS) 

 
บริษทัถือหุน้ 
ร้อยละ 84.06 

และมีกรรมการร่วมกนั 

- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   คา้งรับ 

0.24 
 

0.06 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทาํงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน
บริษทัยอ่ย 

12.  รายการระหว่างกนั 
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า
รายการ 

(ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

- คา่เช่าสาํนกังาน 
- รายไดค้า้งรับ 

0.21 
0.02 

บริษัทให้บริษัทย่อยเช่า
ช่วงพื้ น ท่ี ต่อจากบริษัท
เพือ่ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสาํนกังาน 
สาเหตุท่ีบริษัทย่อยต้อง
เช่ า ช่ ว ง ต่ อ จ ากบ ริษัท
เพ ราะในการ เช่ าพื้ น ท่ี 
ผู ้ให้ เช่ามีข้อกําหนดใน
การเช่ าให้ผู ้เช่ าต้องทํา
สัญญาในการเช่าทั้ งชั้ น 
ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีมากเกิน
ความตอ้งการ 

บริษทั ไปป์ ไลน ์
เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

(PLE) 

บริษทัถือหุน้ 
ร้อยละ 99.99 

และมีกรรมการร่วมกนั 

- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   คา้งรับ 

0.24 
 

0.06 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทาํงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน
บริษทัยอ่ย 

- คา่ธรรมเนียมการใช ้
  หลกัประกนั 
 

0.07 
 
 

เป็นการคํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือกบัเจา้หน้ีสถาบนั
การเงินท่ีใหก้าร
สนบัสนุนบริษทัยอ่ย 

บริษทั ดบัเบ้ิล ย ูเจ ซี เอน็
เตอร์ไพรส์  จาํกดั 

(WJC) 

บริษทัถือหุน้ 
ร้อยละ 94.25  

และมีกรรมการร่วมกนั  

- ใหกู้ย้มืระยะสั้น 
(มี กําหนดชําระคืน
ภายใน 3 เดือน)  

70.54 เพื่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษทัยอ่ย โดยใชเ้ป็นทุน
ห มุ น เวี ย น แ ล ะนํ าไป
ลงทุนซ้ือทรัพย์สินเพื่อ
รองรับงานในอนาคต 

- ดอกเบ้ียรับ 
- ดอกเบ้ียคา้งรับ 

2.93 
2.93 

ให้กู้ยืมระยะสั้ นโดยมี
อตัราดอกเบ้ีย MLR เฉล่ีย
จากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง 
ลบอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี 

- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- คา่บริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 

0.36 
 

0.39 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทาํงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า
รายการ 

(ลา้นบาท) 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

   คา้งรับ บริษทัยอ่ย 

บริษทั ฐานเศรษฐกิจ 
จาํกดั 

(THAN) 

ถือหุน้ใน THAN 
ร้อยละ 35 

- ใหกู้ย้มืระยะยาว 
(มี กําหนดชําระคืน
ภายใน 3 ปี)  

57.12 เพื่อนําเงินไปซ้ือหุ้นเพิ่ม
ทุนใน บจก. 
ฐานเศรษฐกิจ 

- ดอกเบ้ียรับ 
- ดอกเบ้ียคา้งรับ 

4.00 
2.67 

ให้กู้ยืมระยะยาวโดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 

บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั 
(มหาชน) 
(EMC) 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์

147.29 ธุรกิจปกติและซ้ือขายใน
ราคาตลาด 

 

12.2 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
รายการระหว่างกนัในปีท่ีผา่นมาทั้งหมดเป็นไปเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และ

บริษทัย่อย โดยมีนโยบายในการทาํรายการดงักล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ทั้งดา้นนโยบาย
การกาํหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไวเ้ป็นสําคญั  ซ่ึง
รายการท่ีเกิดข้ึนคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
แลว้ 
 

12.3 มาตรการหรือข้ันตอนของการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกรรมปกติ และมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป

ในลกัษณะเดียวกนัท่ีวิญญูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรายงานธุรกรรมภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าวทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

รายการระหว่างกันท่ีมิใช่รายการปกติ  หากมิได้มีขนาดของรายการซ่ึงจะตอ้งได้รับการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  จะตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษทัก่อนเป็นลาํดบัแรก  และถา้ขนาดของธุรกรรมท่ี
เกิดข้ึนนั้น อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีท่ีจะสามารถอนุมติัได ้ การอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัจะจบลงท่ี
ขั้นตอนน้ี  โดยผูมี้ส่วนได้เสียไม่เขา้ร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน  แต่ถา้ขนาดของ
รายการระหว่างกัน มีขนาดท่ี เกินอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ีจะอนุมัติได ้ 
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คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่วมอยู่ดว้ยพิจารณาอนุมติัต่อไป  โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไม่เขา้ร่วมประชุมและมิไดอ้อก
เสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการท่ี
เก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  สําหรับรายการท่ีกําหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
มีความถูกตอ้งและครบถว้น 
12.4 แนวโน้มในการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

การทาํรายการระหว่างกนัยงัคงดาํเนินต่อไป จะมีปริมาณมากข้ึนหรือน้อยลงข้ึนอยู่กบัภาวะ
เศรษฐกิจ  สาํหรับรายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดข้ึน และกรรมการจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัและหรือบริษทัย่อย  และจะตอ้งเปิดเผย
รายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงบริษทัจะตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสัง่  หรือ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและ
หรือบริษทัยอ่ย  
 
 
 
 


