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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นบรษิัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน) 

ในปี 2564 นี ้ประเทศไทยและทั่วโลกยังต้องเผชิญกับวิกฤตและผลกระทบจากโควิค 2019 อย่าง
มาก อย่างไรก็ตามในส่วนของภาพรวมของกลุ่มธุรกิจของบริษัท ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิค 2019 ใน
ระดับไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจอื่นๆ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค 2019 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบรษัิทและผู้บริหาร ให้ความสำคัญ
ต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม  โดยหัน
กลับมาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน  เพื่อให้การใช้เงินลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้กำหนด
กลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุม่บริษัท ในปีนี้บริษัทมีผลกำไร
สุทธิ จำนวน 348.52 ล้านบาท ผลประกอบการที่ดีข้ึนมากจากปีก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือ
หุ้น บริษัทสามารถจ่ายเงินปนัผลให้แก่ทา่นผู้ถือหุน้ สำหรับผลการดำเนินงานป ี2564 นี้ ในอัตรา 0.12 บาท
ต่อหุ้น 

ในส่วนของ STOWER ที่บริษัทถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 34.88 และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสา
ส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ทั้งในประเทศและได้รับสัญญาสัมปทานจากเครือข่ายมือถือชั้นนำที่
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยนำจุดเด่นความรู้ ความชำนาญและความเช่ียวชาญ การสร้างสถานีเสาโทรคมนาคม
ในการให้บริการกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ต เป็นการสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท เป็นอยา่ง
มาก สำหรับการลงทุนในประเทศไทยภาครัฐและภาคเอกชนจะเริ่มเดินหน้าได้ในปีนี้ จากหลายโครงการถูก
เลื่อนมาจากปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการเซ็นสัญญาและ
เริ่มลงทุนแล้ว และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ที่จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการลงทุนใน
โครงข่ายเทคโนโลยี 5G ที่น่าจะเดินหน้าได้หลังการประมูลเสร็จสิ้น 

RWI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นลวดเหล็ก ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (“PC-Wire”) 
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (“PC-Strand”) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ถึงแม้การแพร่
ระบาดของโควิค 2019 จะมีผลกระทบในวงกว้าง แต่ RWI ยังคงส่วนแบ่งการตลาดสร้างยอดขายได้เติบโต
กว่าปีก่อนอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งและสร้างมูลค่าจากผลการดำเนินงานปี 2564 และ 
RWI ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น 
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ในปี 2564  นับเป็นอีกปีหนึ่งที่กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทและ
บริษัทย่อย  เพื่อให้การใช้เงินลงทนุเกิดประโยชน์สูงสดุ รวมทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกจิในบรษัิท
ย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ ่มธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื่ องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมด้านพลังงาน เพื่อเสริมสรา้งการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยบริษัทมีนโยบาย
เปิดกว้างในการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค  

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาและสง่เสริมบุคลากรของบริษัทใหเ้รยีนรู้และสามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน มุ่งมั่นการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล มีระบบการควบคุมภายใน
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่เป็นส่วน
สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณ
คณะกรรมการ ผ ู ้บร ิหาร และพนักงานทุกท่านที ่มีความมุ ่งมั ่นและทุ ่มเทในการทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความสำเร็จ
อย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจในกลุ่มบริษัทต่อไป 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED



สารบญั 

หน้า 
ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและการดำเนินงาน 

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท 2 
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 31 
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 36 
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 59 
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 84 

ส่วนท่ี 2 การกำกับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 95 
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ
147 

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 179 
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 207 

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 214 

ส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 313 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ
เลขานุการบริษัท 

316 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 333 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท 
337 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 340 
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดประกอบอ่ืนๆ 341 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

สวนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและการดําเนินงาน



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)    แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 2 - 

 

 

 
 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  (CEN) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน  6  บริษัท โดยสามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่มประเภทธุรกิจ อันได้แก่

กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน โดยทั้ง   6 บริษัทย่อย มี

รายละเอียดดังน้ี  

1.  บริษัท สกาย ทาวเวอร์  จำกัด (มหาชน) (STOWER) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.88 มีทุนจดทะเบียน 

4,343,633,540.40 บาท  และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,696,957,692.30 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,969,576,923 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย  เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสา

โทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี   

2.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.59 มีทุน ซ่ึงเป็นธุรกิจ

หลักของบริษัท   จดทะเบียน 477,258,296.50 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 457,638,115 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

637,455,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย  (1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว 

(PC-Wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นสำเร็จรูป  (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-

Strand) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ่ และ (3) ลวดเชื่อมไฟฟ้า 

(Welding Wire)  (4) ลวดอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ  

3.  บริษัท เอ็นเนซอล  จำกัด  (ENS) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00  มีทุนจดทะเบียน 242,000,000 

บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  242,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100  บาท 

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ

จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด 

4.  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (WJC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.25 มีทุนจดทะเบียน
และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว  150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้    หุ้นละ 100 บาท 
ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง  โดยรับงานโลหะ
ทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 

5.  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด  (PLE)  บริษัทถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ  100.00 มีทุนจดทะเบียน 

150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  150,000,000 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 100 บาท  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้างอย่างอ่ืนทุกชนิด 

6.  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด (EBM) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00  มีทุนจดทะเบียน และทุน

จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว  50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บ าท  ประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 

 

 

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ ์
วิสัยทัศน ์

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ 

เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้

อย่างม่ันคงในระยะยาว 

พันธกิจ 

1. มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นด้วยความเป็นเลิศโดยเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและ
วิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน 

2. คัดสรรธุรกิจและการลงทุนด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เล็งเห็นในโอกาส  
3. สร้างความแข็งแกร่งโดยมีระบบการวิเคราะห์, คัดเลือก, บริหารจัดการ, กำกับดูแล และ ติดตามการลงทุนอย่าง

ใกล้ชิดโดยคำนึงถึงปัจจัยทางธุรกิจรอบด้านเป็นองค์ประกอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 
4. ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซ่ึงโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่มีศักยภาพทางผลตอบแทน 
5. แสวงหาและเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินไม่สูงหนัก 
6. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มี

ส่วนได้เสีย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

มุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่ม

ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าและการ

เติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท  พร้อมทั้ง

แสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการ

คำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและส่งผ่านผลตอบแทนน้ันให้กับผู้ถือหุ้น 

 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญ 
ปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ดังน้ี 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 149,028,385 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว) เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 74,514,192 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 
 

ปี 2563   บริษัทไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่มีมติของที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เน่ืองจากทางบริษัทยังไม่มีความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว ดังน้ัน จึงขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในปี 2563 
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 บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ้ือวิทยา จำกัด (มหาชน) (“UWC”) และบริษัทย่อยของ UWC ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“STOWER”) จำนวน 3 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

ชีวมวล ได้ทำรายการจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน และการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์บริษัทย่อยของ UWC ดังกล่าวเข้า

ข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท CEN ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 

เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมี

ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 36.72 ของสินทรัพย์รวมของ CEN ตามงบ

การเงินรวมของ CEN ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในการน้ี CEN ไม่มีรายการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท

ย้อนหลังระหว่าง 6 เดือน ซ่ึงถือเป็นรายการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ประเภทที่ 2  ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อย

ละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดย CEN มีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และทำสารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ซ่ึงจัดทำและนำส่งผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
 

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (WJC) เสนอให้ WJC หยุดการ

ดำเนินธุรกิจ เน่ืองจาก ไม่สามารถประกอบธุรกิจในประเภทธุรกิจน้ีต่อไปได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 24  

เมษายน 2564 มีมติให้ขายทรัพย์สินทั้งหมด  
 

 บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด มหาชน (RWI) โดย RWI มีโครงการซ้ือหุ้น

คืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 70 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 

63,636,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและเรียก

ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทาง RWI ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อบรหิาร

ทางการเงินไว้แล้ว จำนวน 25,636,400 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 70.00 

เป็นร้อยละ 72.93  

 

ปี 2564 บริษัทลดทุนจำนวน 223,542,577 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนที่ชำระแล้ว 
โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 
Mandate) ตามที่ได้รับมติอนุมัติ ในปี 2562 และ อนุมัติการขยายระยะเวลาในปี 2563 
บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 596,113,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังน้ี 

1. เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,578 หุ้น 
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 

(CEN-W5) จำนวน 372,570,964 หุ้น ซ่ึงจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษัทมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 หรือ  CEN-W5 จำนวน 
372,570,964 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 
หน่วยใบสำคัญสแดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.14 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดง
สิทธิ 5 ปี วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 วันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 
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มีนาคม 2565 วันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง คือทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม 
ของทุกปี วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 
 

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ้ือวิทยา จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2564 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) ได้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จำหน่าย และเพิ่มท ุนจดทะเบียนจำนวน 3,027,980,952.40 บาท เป ็นทุนจดทะเบ ียนใหม่ จำนวน 
4,343,633,540.40 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.10 รายละเอียดดังน้ี 
1. รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  Rights Offering, จำนวนไม่เกิน 

13,162,525,880 หุ้น 
2. รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (STOWER-W3) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซ้ือและชำระ

ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย 
3. รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General Mandate จำนวนไม่เกิน 3,948,757,764 หุ้น  

และขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ผ่านตลาดเอ็ม เอ ไอ แล้วเสร็จ 
        เม่ือ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พาโนว่า จำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม  

        โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน  ขายเงินลงทุนในบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด 

         (“SES2”) โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2564  
 

บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“RWI”) โดย RWI เพิ่มทุนจด

ทะเบียนชำระแล้วจาก 318,182,593 บาท เป็น 318,727,593 บาท เน่ืองจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 

(RWI-W2) จำนวน 1,090,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,090,000 หุ้น 

 

1.1.3 รายงานวัตถุประสงค์การใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุน 

  1. การใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายตราสารทุน  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต 

และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

 2. กฎหมายท่ีใช้บังคับตราสารหนี้ 

ตราสารหน้ีใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย 

 

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเง่ือนไข
การอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเง่ือนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้า
มี) 
- ไม่มี – 

 

 

 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 6 - 

1.1.5 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
 

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)     

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Capital Engineering Network Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด้านธุรกิจลงทุน  (Holding Company) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17  

ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

ทุนจดทะเบียน : 1,341,255,471  บาท 

ทุนเรียกชำระแล้ว :   745,141,929  บาท    

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท ต่อหุ้น 

เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107536000935 

โทรศัพท์ : 0-2049-1041   

โทรสาร : 0-2049-1045 

website : www.cenplc.com 
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1.2.1 โครงสร้างรายได ้
                                       (หน่วย : ล้านบาท) 

สายผลิตภัณฑ์ 
ดำเนิน 

การโดย 

% การ

ถือหุ้น 
ปี 

2564 
% 

ปี 

2563 
% 

ปี 

2562 
% 

ธุรกิจในด้านการลงทุน
ในบริษัทอื่น  

CEN 
 

      

ธุรกิจลวดเหล็ก RWI 52.40 879.46 67.28 559.63 36.83 676.09 32.83 

ธุรกิจผลิตเสาโครง
เหล็ก และธุรกิจ

ออกแบบและจำหน่าย
โครงสร้างหลักตาม

แบบ 

STOWER 

และ 

WJC 

 

34.88 

 

94.25 

 

 

122.10 

 

 

9.34 767.74 46.09 1,105.06 53.65 

ธุรกิจกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน 

ENS 100.00 297.98 22.80 226.72 15.44 268.56 13.04 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และขุดเจาะอุโมงค์ 

PLE 100.00 - - - - 1.56 0.08 

ธุรกิจการจำหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม 

STOWER 34.88 7.61 0.58 5.23 0.36 8.30 0.40 

รวม  
 

1,307.15 100.00 1,468.32 100.00 2,059.57 100.00 

 

ลักษณะธุรกิจ  

บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังน้ี  

1. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) 
2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  (RWI) 
3. บริษัท  เอ็นเนซอล จำกัด  (ENS) 

โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจและให้อิสระแก่

ผู้บริหารของบริษัทย่อยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ 

 

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
(1) ผลิตภัณฑ์และบริการและพัฒนานวัตกรรม 

1.1 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) (STOWER) 
 UWC ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ต่อมา ปี 2564 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) 

ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ส่งกำลังต่าง ๆ และขยายกิจการสร้างโรงงานเพื่อธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี และได้เพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจโดย

เริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในปี 2558 การประกอบธุรกิจของ STOWER สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

1. ธุรกิจการผลิต 
บริษัททำธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงเสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ประกอบด้วย 

1.1 เสาโครงเหล็ก 
1.1.1 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง(High Voltage Transmission Tower) ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV 

ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรด้านวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานขั้นสูง บริษัทจึงได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจาก
ภาคเอกชนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

1.1.2 โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure) เป็นเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีที่รองรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย 

1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ที่มีความสูงตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อ
ติดตั้งในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิ  AIS, DTAC, TruemoveH, 
CAT และ TOT 

1.2 โครงสร้างเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication) 
เป็นชิ้นงานโลหะที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่, โครงสร้างอาคาร, โครงหลังคาลานจอดเครื่องบิน และ 
เสาติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้า ที่ชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) 

2. ธุรกิจการขาย 
STOWER ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกอันได้แก่ RENOLD จากประเทศ

อังกฤษและ  ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี โดยมีสินค้าหลักได้แก่ อุปกรณ์ส่งกำลังประเภทโซ่ เฟือง มอเตอร์ 

และเกียร์ต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ธุรกิจพลังงาน 
ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยหยุดการดำเนินธุรกิจและขายเงินลงทุน

ในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ซ่ึงธุรกิจพลังงานเป็นหน่ึงในการปรับโครงสร้างดังกล่าว โดยบริษัทได้จำหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.6 เมกะวัตต์ให้แก่ 

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหาชน) (ACE) ได้แก่  

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB) 
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด (UAB) 
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด  (SBM) 
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และบริษัทที่หยุดดำเนินกิจการ ได้แก่ 
1. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด (PGE)  ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่ 
2. บริษัท ยูดับบลิวซี(กัมพูชา) จำกัด (UWCC)  ธุรกิจผลิตไม้สับในประเทศกัมพูชา 

5.  ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
 STOWER ได้จัดตั้ง Sky Towers Infra Inc. ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยทางอ้อม

Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. ในประเทศสิงค์โปร ์เม่ือเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจสร้างและให้เช่าเสา

โทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูง 

 
1.2 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จำกัด  (มหาชน)  (RWI) 

RWI ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตะแกรงเหล็ก และลวดอ่ืน ๆ โดยมี

กำลังการผลิตรวมในปี 2564 ที่ 72,000 ตันต่อปี ซ่ึงสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 5 ประเภท ดังน้ี 

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

“PCW”)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 

มอก. 95-2540  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง  โดยนำไปใช้ในการผลิตเสาเข็ม      เสาไฟฟ้า  แผ่นพื้นสำเร็จรูป  และไม้

หมอนคอนกรีตสำหรับรางรถไฟ  

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

Strand”หรือ “PCS”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมาตีเกลียว

เข้าด้วยกันทำให้สามารถรับแรงดึงได้มากขึ้น  และนำไปใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่  อาทิ  คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็ม

ขนาดใหญ่  พื้นสำหรับอาคารขนาดใหญ่และไซโล เป็นต้น 

3.   ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรมที่นอน  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง 

4.  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8-

7.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และ มอก. 747-2531 เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 

5.  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.8-7.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างถนน อาคาร ผนังสำเร็จรูป ฯลฯ 

 
1.3 บริษัท เอ็นเนซอล  จำกัด (ENS) 

ENS ดำเนินธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยเฉพาะในรูปแบบของโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานร่วม 

(Power Plant) หรือ โรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  (Cogeneration System) เพื่อผลิตไฟฟ้าตามความ

ต้องการขนาดต่าง ๆ   ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อใช้ในอาคารจนถึงขนาดกลางเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  โครงการแรกของ ENS 

ได ้แก่ โครงการลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร ้อนแก่บร ิษัท เอสซีจ ี เซรามิกส์ จำกัด 

(มหาชน)  โรงงานหนองแค 1 จังหวัดสระบุรี และโครงการที่ 2 คือ โครงการลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน

ความร้อนให้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 
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(2) การตลาดและการแข่งขัน 
2.1 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) (STOWER) 

• กลยุทธ์การตลาด 
 STOWER ตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงต่อเวลาและการรักษาความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคู่ค้า STOWER มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่

สำคัญดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ธุรกิจการผลิต 
STOWER  มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการก่อนและหลังการขาย มุ่งเน้นการ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการ

ตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO9001 

2. การส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ 
ธุรกิจการผลิต 
ธุรกิจการผลิตของ STOWER ลักษณะเป็นงานโครงการที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละ

โครงการที่ต้องส่งมอบงานอย่างชัดเจน ดังนั้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามแผนงานลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาจึง
เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 
3. ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ธุรกิจการผลิต 
1) เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างจากในประเทศและ

ต่างประเทศซ่ึงรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

2) โครงสร้างเหล็กทั่วไป กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปและลูกค้ารายที่ต้องการรับบริการ
ประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป 

ธุรกิจการบริการ 
การให้บริการรับชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เป็นการบริการให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการนำ

ผลิตภัณฑ์มาชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการเกิดสนิม 
ธุรกิจการขาย 
การขายสินค้าอุตสาหกรรมจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

4. นโยบายราคา 
ธุรกิจการผลิต, ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการขาย 
STOWER มีนโยบายกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตให้น้อยที่สุด ทำให้ STOWER สามารถกำหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ 
ปัจจุบัน STOWER มีนโยบายการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซ่ึงปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการ
กำหนดราคาประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง  ๆ  ที่ใช้ในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต ช่วงเวลาที่
เสนอราคา จำนวนและปริมาณงาน  กำลังการผลิต พร้อมทั้งพิจารณาประวัติลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน  
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5. การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย  
ธุรกิจการผลิต 

STOWER รับงานจากผู้รับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยเป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม

และโครงสร้างโลหะทั่วไปภายในประเทศ นอกจากน้ียังผลิตเสาโทรคมนาคมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  

ธุรกิจการบริการ 
STOWER ให้บริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) กับลูกค้าทั่วไป  โดยมีลูกค้าใช้บริการสม่ำเสมอ 

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปและผู้ รับเหมางานโยธา  อุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และวิศวกรรมสร้างเครื่องจักร เป็นต้น 

ธุรกิจการขาย 
STOWER นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปิ ้ง และอื ่น  ๆ จาก

ต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ Renold  เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่  อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์   ปิโตรเคมี  วัสดุก่อสร้าง  และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น 

ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
บริษัทได้ริเริ่มโครงการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่า

เสาโทรคมนาคม โดยบริษัทได้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีฐาน (Cell Site) และให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการมือถือชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อติดตั้ง
อุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือ โดยเป็นสัญญาเช่าระยะยาวที่จะทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง 
6. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 

อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นไปตามโครงการและแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินการและแผนที ่จะ

ดำเนินการในช่วงเวลาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่งประกอบด้วย

โครงการต่าง ๆ ดังน้ี (ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 

- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 

- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า 

- โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 

- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ของประเทศไทย  
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อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 

 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมภายในประเทศ ยังคงมีการขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้

ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G  

นอกจากนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านเทเลคอมในประเทศฟิลิปินส์  ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจให้เช่าเสา

เทเลคอมน้ัน  มีการขยายตัวเน่ือง และประเทศฟิลิปปินส์ติด 1 ใน 10 ของโลก ที่มีงบลงทุนสูงสุดด้านโทรคมนาคมเพื่อ

ปรับปรุงการสื่อสาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการเกิดการชะลอตัวในปี 2563 ต่อเน่ือง

ถึงปี 2564 แต่มีการขยายระยะเวลาโครงการจากภาครัฐบาลและลูกค้าซ่ึงจะมีการเดินหน้าโครงการต่อไป 
 

อุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กท่ัวไป 

บริษัทสามารถให้บริการด้านการออกแบบงานโครงสร้างโลหะทั่วไปให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 

เพื่อรองรับงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศที่มีความต้องการและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้าง

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน 
 

การบริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) 

 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความต้องการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เพื่อป้องกันสนิมและ

การผุกร่อนในระยะยาวกว่า 40-50 ปี มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

เนื่องจากสภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีสภาพอากาศเป็นมลพิษและฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ดังนั้น โครงสร้างโลหะที่

เป็นเหล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันสนิมเพื่อความแข็งแรง 

การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

 สินค้าอุตสาหกรรม  ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น  โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปิ้ง และมอเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรมทั่วไป ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ความต้องการใช้สินค้าเพื่อการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรมีเป็น

ประจำและต่อเน่ือง นอกจากน้ันความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์ Renold ตลอดระยะเวลากว่า เกือบ 100 

ปี   รวมถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้าของบริษัทยังคงได้รับความ

ไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ถึงแม้จะมีคู่แข่งหลากหลาย แต่สินค้าของบริษัทภายใต้แบรนด์ RENOLD  และ ARNOLD ยังอยู่ใน

ความต้องการของลูกค้าเสมอมา  
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2.2 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จำกัด  (มหาชน)  (RWI) 

1. การตลาดและการแข่งขัน 
1. เนื่องจาก RWI มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าหลายชนิด  โดยสินค้าแต่ละชนิดในกลุ่มเป้าหมายก็มีพฤติกรรม

การซ้ือหรือให้ความสำคัญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป  ทาง RWI จะมีกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป  เช่น กลุ่มผู้รับเหมา  ให้ความสนใจเรื่องราคาที่มีการกำหนด
ระยะเวลากันไว้เป็นลำดับแรก  ในขณะที่ลูกค้ากลุ่มยานยนต์ให้ความสนใจทางด้านคุณภาพก่อน 

2. รักษาฐานลูกค้าเดิม โดยยอดขายแต่ละปีที่มาจากลูกค้าเดิมมีไม่น้อยกว่า 90% 
3. RWI มุ ่งเน้นผลิตสินค้าที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และให้ความสนใจลูกค้าทั้งหมดที ่มีการติดต่อกัน เช่น 

ให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ  ตลอดจนการสอบถามปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสม่ำเสมอ  
เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการของ RWI มากยิ่งขึ้น 

4. การดำเนินงานของ RWI ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  จากบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จำกัด  และการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  นอกจากน้ี  ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงให้ความม่ันใจด้านคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

5.  สัดส่วนการขายลูกค้าของ RWI 90% เป็นลูกค้าที่อยู่ตามภาคต่าง ๆ ของประเทศ  จะมีการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าทั่วประเทศ  เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศที่มีอยู่ 

6. RWI มีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ให้มีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ  
อีกทั้งยังสามารถบริการลูกค้าโดยลูกค้าสามารถสั่งซ้ือสินค้าหลายประเภทจากทาง RWI และทาง RWI ก็สามารถขยายตลาด
โดยอาศัยช่องทางตลาดที่มีอยู่  โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

7. RWI เน้นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในบริษัท  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานและ
การทำงาน  และบริษัทมีการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อนำมาบริหารจัดการด้านกระบวนการ
ผลิต เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมทั้งใช้ระบบบริหารคุณภาพเพี่อผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการของ
ลูกค้า นอกจากน้ันยังเน้นเรื่องการบริหารจัดการ Inventory  เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดกับ RWI  

1.1 การจัดจำหน่ายและกลุ่มเป้าหมาย 
1.1.1 การจัดจำหน่าย 

1. รักษาช่องทางการจำหน่ายของบริษัท  โดยรักษาฐานลูกค้าที่ มีการซ้ือลวดจากบริษัทในปี 2564 และในปี 
2565 ยอดการใช้ลวดจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม  

2. เพิ่มการขายสำหรับลูกค้าโครงการที่จะมีในอนาคต 
3. จำหน่ายลวดผ่านตัวแทน 
4. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศให้มากขึ้น 

1.1.2 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามกลุ่มสินค้าได้ดังน้ี 

 กลุ ่มสินค้า ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง             

(PC-Wire and PC-Strand) กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1. ลูกค้าภายในประเทศ 
1.1 ภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90  ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง  ประกอบด้วย  

• โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่าง ๆ เช่น โรงงานหล่อเสาเข็ม เสาไฟฟ้า แผ่นพื้น  คานสะพาน ผนังสำเร็จรูป 
เป็นต้น 
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• กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการ  เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง ก่อสร้าง
ทางด่วน รถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 

1.2 หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์ซ่อมสร้างสะพานฯ 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง 

2. ลูกค้าต่างประเทศ 

1.1 จำหน่ายตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศนั้น เป็นผู้ใช้ที่นำลวดเหล็กไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

เช่น โรงงานผลิตเสาเข็ม แผ่นพื้น เสาไฟฟ้าคอนกรีต 

 กลุ่มสินค้าลวดสปริง (HDW)  กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1. อุตสาหกรรมที่นอน 
2. อุตสาหกรรมยานยนต์  

• กลุ่มโช๊คอัพ   

• กลุ่มข้อโซ่ 

• กลุ่มซ่ีล้อรถ 

• กลุ่มเบาะรถยนต์ 

• สปริงในยานยนต์ทั่วไป 
3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน 
4. อุตสาหกรรมสปริงต่าง ๆ 
กลุ่มสินค้าลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (ลวดปลอก)  กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำเร็จรูป  ผู้ผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟ้า 
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง 
3. กลุ่มผลิตผนังสำเร็จรูป 
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง  
5. หน่วยงานราชการ 
6. ผู้แทนจำหน่าย หรือร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  
กลุ่มสินค้าตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)  กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำเร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป 
2. กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และประมูลงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
3. กลุ่มผลิตผนังสำเร็จรูป เช่น พฤกษา แสนสิริ ไลฟ์แอนลิฟว่ิง พรีคาส ฯ  
4. ผู้รับเหมาสร้างทาง  
5. หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง, ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ 

กรมชลประทาน การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซ่ึงประมูลตรงนำไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ  
6. ผู้แทนจำหน่าย หรือ ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 
 

ทั้งนี้ RWI ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ทำธุรกิจติดต่อกันมาเป็นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด 
ส่วนลูกค้าใหม่บริษัทจะเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีความม่ันคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ  
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2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-

Wire & PC-Strand)  

 ภาพรวมแนวโน้มการก่อสร้างในอนาคตมีทิศทางที ่ด ี  โครงการก่อสร้างพื้นฐานของภาครัฐที ่ออกมาส่งผลต่อ

อุตสาหกรรมของการก่อสร้างในทางดี  แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นมาก ส่งผลให้ปี  

2564 ตลาดรวมมีการชะลอตัว  ปัจจุบันมีผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 15 ราย โดย RWI มีส่วนแบ่งการตลาด

ร้อยละ 10 จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของตลาดรวม 
 

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจ   

• ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาด 
เนื่องจากเดิมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน  

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตง่ายขึ้น การลงทุนในการซ้ือเครื่องจักรง่ายขึ้น  แต่

สินค้าชนิดน้ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและความคุ้นเคยในการใช้งาน  จึงทำให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ทำได้

ยาก 

• อำนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า PCW&PCS มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศทำให้การ

เจรจาต่อรองในการซื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยากนัก สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมได้ เพราะคุณภาพ

วัตถุดิบมีผลต่อสินค้าสำเร็จรูปและยังมีผลต่อต้นทุนการผลิตด้วย 

• อำนาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า 
จากภาวการณ์ก่อสร้างภาครัฐที่มีการชะลอตัว  ในปี 2564 ทำให้การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  

ความต้องการลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อราคาสินค้าทำให้ผู้ซ้ือสินค้ามีอำนาจต่อรองสูง 

• สินค้าทดแทน 
จากการที่สินค้า PCW & PCS เป็นสินค้าเฉพาะในการนำไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสา

ไฟฟ้า แผนพื้นสำเร็จรูป โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เช่น ทางรถไฟฟ้า ทางด่วน อาคารสูง ซ่ึงในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ดังกล่าว  มีการกำหนดระบุให้ใช้สินค้า  PCW & PCS เป็นวัตถุดิบหลัก ทำให้สินค้าอ่ืนที่จะมาทดแทนไม่สามารถใช้แทนได้ 

• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
เนื่องจากภาวะก่อสร้างในประเทศปี 2564 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 

ประกอบกับค่าเงินที่เงินบาทแข็งตัวมาก ทำให้ความสามารถในการส่งออกสินค้าลวดเหล็ก  PCW & PCS ลดน้อยลง อีกทั้ง 

กำลังผลิตของโรงงานลวดเหล็ก PCW & PCS หลายแห่งมีกำลังผลิตที่มากกว่าความต้องการส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิต

สินค้าจากในประเทศด้านราคารุนแรงมากประกอบกับมีการนำสินค้าจากต่างประเทศ  เช่น จากประเทศจีนซ่ึงมีการผลิตลวด  

PCW & PCS ด้วย ทำให้มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น แต่เนื่องจากสินค้า PCW & PCS เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้สินค้าที่จะนำเข้าต้องการการทดสอบและขออนุญาตนำเข้ามาในประเทศ ในขณะที่

สินค้าที่ผลิตในประเทศได้มาตรฐาน มอก. อยู่แล้ว สามารถผลิตและจำหน่ายได้ทันที อีกทั้งในกรณีสินค้ามีปัญหาลวด PCW & 

PCS ที่ผลิตในประเทศสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า มีสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ได้ทันทีจึงทำให้มีการแข่งขันรุนแรงในกลุ่ม

ผู้ผลิตในประเทศมากกว่า 
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อุตสาหกรรมลวดสปริง (HDW) 

ลวดสปริงเป็นลวดที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  ที่นอน สปริงต่าง ๆ  จากที่ผ่านมาปริมาณการผลิต  ยานยนต์  

มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต แต่สถานการณ์ในปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลิตที่

ลดลง โดยการผลิตลดจากปี 2563  ในอัตรา 8% แต่สำหรับกลุ่มที่นอน จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ระบาดไปทั่วโลก

ส่งผลทำให้ การนำเข้า และส่งออกเกิดการชะลอตัวของวัตถุดิบค่อนข้างยากขึ้น ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้สินค้าประเภทน้ี

ภายในประเทศสูงขึ้น ในสภาวะการณ์วัตถุดิบที่หายาก 

 

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจ  

• ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาด 
เน่ืองจากธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรมากและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ทันสมัย  

และที่สำคัญสินค้าน้ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและการทำงานที่ต้องการความแน่นอน อาทิ ยานยนต์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

การใช้ความรู้ด้านสินค้าแก่ผู้ใช้  ความคุ้นเคยในการใช้งาน ดังน้ัน ถ้าใช้สินค้าของผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่มีความชำนาญ

หรือประสบการณ์การผลิต  กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่ให้ความสนใจ เพราะกลุ่มผู้ใช้มีปัจจัยด้านราคารองลงมาจากคุณภาพ  แต่การลด

ราคาลงสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ใช่จะสำเร็จตลอดถ้าผู้ประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกล้เคียงกันการเข้ามาของ

ผู้ประกอบการรายใหม่จึงทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม  ทั้งน้ีสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจน้ีคือการสร้างความสัมพันธ์ให้ความใกล้ชิดกับ

ลูกค้า มีการแนะนำและบริการหลังการขายที่ดี ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง

ร่วมกันไปด้วยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า 

• อำนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 
เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตสินค้า HDW  มีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศ         

มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้าที่ชัดเจน ทำให้การเจรจาต่อรองในการซื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยากสามารถเลือก

แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้  

• อำนาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า 
กลุ่มผู้ใช้สินค้า HDW ส่วนใหญ่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพสินค้าที่ผลิตออกมาและการส่งมอบเป็นสำคัญ  ดังน้ันถ้า

ผลิตลวด HDW  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบตรงเวลา  อำนาจการต่อรองของลูกค้าจึงมี

ไม่มาก  ถึงแม้จะมีวัตถุดิบจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามาจำหน่ายได้แต่ผู้ซ้ือก็มีความไม่สะดวกในด้านการเก็บวัตถุดิบไว้มาก  

การส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามกำหนดหรือสินค้ามีปัญหารอการส่งมอบสินค้าชดเชย  รวมถึงความผันผวนของค่าเงินทำให้ผู้ใช้

สินค้ามีความต้องการสินค้าภายในประเทศมากกว่าสินค้าจากต่างประเทศในคุณภาพเดียวกัน  แม้ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อย 

• สินค้าทดแทน 
ในการผลิตสินค้าของลูกค้า ทางกลุ่มลูกค้ามีการกำหนดมาตรฐานในการซื้อลวด HDW เช่น ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ การซ้ือลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกำหนดว่า Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเป็นอย่างไร และแหล่งในการหาวัตถุดิบ

ได้จากแหล่งไหน  จึงเป็นการเฉพาะเจาะจง  ทำให้ลวดอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ 
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• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
จากภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวอย่างมากและประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบ

ยานยนต์มากทำให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ขยายตัวตามและต่อเน่ือง  อุปสรรคที่สำคัญของธุรกิจน้ี  คือลูกค้ากลุ่มน้ีจะ

พิจารณาคุณภาพที่คงที่  การผลิตที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การส่งมอบที่ตรงเวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการซ้ือ ทำให้

คู่แข่งแต่ละรายต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่คู่แข่งรายอ่ืนพัฒนาขึ้นใหม่ตลอดโดยเฉพาะคู่แข่งจากต่างประเทศ  ซ่ึงบางประเทศมี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกว่าบริษัทย่อย ทำให้คู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ีรายใดพัฒนาการผลิตที่ช้าจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ  

แต่ถ้าสามารถพัฒนาสินค้าได้ต่อเน่ืองคู่แข่งในอุตสาหกรรมน้ีก็มีน้อยมากและสามารถกำหนดตลาดได้ 

อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ( ลวดปลอก ) และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อม ติดเสริมคอนกรีต  

(Wire Mesh) 

ปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจ  

• ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสู่ตลาด 
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ไม่ยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจน้ีเป็น

ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากและเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน  เครื่องจักรสามารถใช้ที่ผลิตในประเทศหรือ
ต่างประเทศก็ได้  สินค้าประเภทน้ีเป็นสินค้าที่ใช้ควบคู่กับสินค้าหลักของบริษัทฯ ดังน้ันสิ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์ของลูกค้าที่
มีกับคู่ค้า และปริมาณลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ  ปริมาณการใช้ต่อรายอาจจะไม่มากแต่จำนวนลูกค้ามีมาก  ปัญหาของ
ผู้ประกอบการรายใหม่คือต้องสามารถกระจายสินค้ าได้มากและเร็วที่สุด  เนื่องจากบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าอย ู่ทั่ว
ประเทศจึงสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศและมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
ของผู้ประกอบการรายใหม่  

• อำนาจต่อรองของผู้ขายสินค้า 
เน่ืองจากแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามีผู้ขายอยู่หลายรายทั้งในและต่างประเทศ ทำให้การเจรจาต่อรองใน

การชื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยากสามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้ อีกทั้งราคาของผู้ขายวัตถุดิบในการ
ผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ราคามีความแตกต่างกันขึ้นกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวน
และต้นทุนการผลิต 

• อำนาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า 
จากภาวะการก่อสร้างที่มีการชะลอตัวในภาครัฐ ในปี 2564 ทำให้การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลง  

ความต้องการลวดเหล็กน้อยลง  อีกทั้งสินค้าดังกล่าวมีผู้ผลิตอยู่มากส่งผลต่อราคาสินค้า ทำให้ผู้ซ้ือสินค้ามีอำนาจต่อรองสูง  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอำนาจต่อรองในการซ้ือสูงเพราะระยะทางในการส่งสินค้าใกล้ เลยทำให้การ
เข้าถึงของคู่แข่งเป็นไปได้ง่าย กว่า กลุ่มลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและจะใช้ความสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานของผู้ขายเป็น
และการต่อรองของราคาจะเป็นปัจจัยรองลงมา 

• สินค้าทดแทน 
สินค้าลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

มีมาตรการกำหนดไว้ อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้า การก่อสร้างถนน อาคาร ซ่ึงในการงานดังกล่าว มีการกำหนดระบุให้ใช้
วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นส่วนประกอบและกำหนดค่ามาตรฐานไว้ด้วย ดังน้ันทำให้สินค้าอ่ืนที่จะมาทดแทน
สามารถใช้แทนได้  เช่น เหล็กเส้น แต่มีความไม่สะดวกในการใช้งานและในการก่อสร้างต้องการความรวดเร็ว สะดวก ทำให้ไม่
นิยมใช้สินค้าทดแทน 
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• คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ 
เน่ืองจากภาวะก่อสร้างปี 2564 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐล่าช้ากว่าแผน  กำลัง

ผลิตมีมากกว่าความต้องการ ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ผลิตสินค้าจากในประเทศด้านราคารุนแรงการขยายตลาดทำได้ยาก
เพราะผู้ผลิตแต่ละรายพยายามรักษาลูกค้าของตัวเอง 
 

2.3 บริษัท เอ็นเนซอล  จำกัด (ENS) 

3. กลยุทธ์การตลาด 
ENS มีความพร้อมที่จะนำเสนอโครงการเป็นโรงไฟฟ้าประเภทระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม  (Cogeneration 

System) เพื่อผลิตไฟฟ้าตามความต้องการขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กเพื่อใช้ในอาคารจนถึงขนาดกลางเพื่อใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของผู้รับจ้างก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงานออกแบบก่อสร้าง และดำเนินการ) และรูปแบบของ

สัมปทานการผลิตและดำเนินการจนถึงการส่งมอบทรัพย์สิน เม่ือครบกำหนดสัมปทาน   

ปัจจุบัน ENS ได้ดำเนินการดังกล่าวและมีประสบการณ์ในโครงการลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า  และ

พลังงานความร้อนที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ และเดินเครื่องมากว่า 10  ปี ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  และได้นำความรู้ความ

ชำนาญมาปรับรูปแบบของโครงการประเภทเดียวกัน เพื่อขยายโอกาสธุรกิจในลำดับต่อไป 

4. ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ENS จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ตามกลุ่มลูกค้า  ดังน้ี 

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตลมร้อนและไอน้ำ โดยตรง ลูกค้ากลุ่มน้ีจะ
สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการนำก๊าซธรรมชาติไปผลิตไฟฟ้าก่อนและนำลมร้อนและไอน้ำที่ได้จากการผลิต
ไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต 

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมที่ต้องการปรับปรุงการใช้พลังงานภายในองค์กรของตนเองให้มีการ
ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ 

5. นโยบายราคา 
ENS ขายไฟฟ้าและพลังงานความร้อนในราคายุติธรรมและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ในระหว่างคู่สัญญาอย่างเท่า

เทียมกัน 

6. การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย  
ENS จำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนที่ผลิตได้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ ENS ได้เข้าไปลงทุน ซ่ึงเป็น

โครงการซื้อขายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ระยะยาว 15 ปี สำหรับกระแสไฟฟ้าส่วนที่เกินจากความต้องการของ

โรงงาน ENS จะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

7. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐซ่ึงมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้

ทางการเกษตร   
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

3.1 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) (STOWER) 
วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

วัตถุดิบหลักในการผลิตงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอ่ืนๆ  

โดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากผู้ผลิตในประเทศทั้งจำนวน และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จัด

จำหน่ายจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ราย ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตามที่

ต้องการ ราคาซ้ือที่เหมาะสมโดยใช้การเปรียบเทียบราคามาโดยตลอด ส่วนสังกะสีน้ันในปีที่ผ่านมาบริษัทปิด

ปรับปรุงบ่อชุบ จึงไม่ได้สั่งซ้ือสังกะสี 

 การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ซ่ึงการที่ บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้
ได้  เนื่องจากบริษัท มีสินค้าคงคลังเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่
ต้องการ บริษัทมีนโยบายควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  

บริษัทมีการสั ่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซื ้อวัตถุดิบล่วงหน้า
บางส่วนเพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และตรงตามประโยชน์ใช้สอย
ของลูกค้า นอกจากนั ้น บริษัทมีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ และ
การส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัท ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า  
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังน้ี 
(1)  เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต่   L40x40x3   ถึง   L200x200x20 
(2)  เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต่   L75x75x6   ถึง   L250x250x35 
(3)  สังกะสี ความบริสุทธ์ิ 99.99% 
ด้วยข้อกำหนดของสินค้าและมาตรฐานสินค้าบริษัทจึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบทั้งหมด 
 

สินค้าอุตสาหกรรม 
บริษัทได้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซ่ึงบริษัทมี

การบริหารสินค้าคงคลังโดยติดตามความเคลื ่อนไหวของข้อมูลสถิติการสั ่งซื้อย้อนหลังเพื ่อที่จะสามารถ
ประมาณความต้องการของตลาดได้และจัดหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งน้ี บริษัทได้
แบ่งประเภทการบริหารสินค้าคงคลังได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังน้ี 
(1) สินค้าหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่ตลาดมีความต้องการสูง และผู้ซื้อต้องใช้
สินค้าทันทีหลังจากบริษัทได้ทำการสั่งซ้ือสินค้า ทำให้บริษัทต้องมีสินค้าคงคลังสำรองมากเพียงพอและพร้อมส่ง
ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์โซ่ ข้อต่อโซ่ เป็นต้น 
(2) สินค้าปกติ หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซ้ือไม่บ่อยครั้ง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และผู้ซ้ือสามารถรอสินค้าได้ ทำให้บริษัท 
ไม่จำเป็นต้องสำรองสินค้าคงคลังเป็นจำนวนมาก ซ่ึงประกอบด้วย เฟือง และ COUPLING เป็นต้น 
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3.2 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จำกัด  (มหาชน)  (RWI) 

• กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต   
RWI มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2564 มีกำลังการผลิตรวม 

72,000 ตันต่อปี  

ทั้งน้ี ในปี 2564 RWI ใช้กำลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตรวมต่อปี โดยจะดำเนินการ

ผลิตอย่างต่อเน่ืองประมาณ 20 ชั่วโมงต่อวัน  

 และในปี 2565 บริษัทจะมีกำลังการผลิตจริงเป็น 40,000 ตันต่อปี คาดว่าจะใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 55 

ของกำลังการผลิตทั้งหมด 

• วัตถุดิบและชนิดของวตัถดุิบ 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  

(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8, 9, 11และ  13 มิลลิเมตร เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND 

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เป็นวัตถุดิบที่ใชใ้น
การผลิตลวดอ่ืน ๆ 

(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในการผลิตลวดเชื่อมเปลือย
ใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุลด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW) 

(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สำหรับผลิตลวดเหล็กกล้า
คาร์บอนต่ำ (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

วัตถุดิบดังกล่าวข้างต้นไม่มีวัสดุอ่ืนทดแทน เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าประเภทลวดเหล็กชนิดต่าง ๆ ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหมือนกับสินค้าประเภทอ่ืน ๆ 

 ในปี 2564 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ  โดยมีผู้จำหน่ายประมาณ      

5 ราย  RWI มีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใต้วิกฤตเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าไม่มีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต  และใน

ปี 2564 RWI มีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนที่มาจากผู้ผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตรา

แลกเปลี่ยน และการแพร่ระบาดของ COVID-19 

 

3.3 บริษัท เอ็นเนซอล  จำกัด (ENS) 

• กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต   
กำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้า    11,000   MW 

กำลังการผลิตพลังงานความร้อน  62,000  MMBTU/month 

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าใน1ปี   68,000,000  kW-hr 

ปริมาณการผลิตพลังงานความร้อนใน 1 ปี 458,000  MMBTU   

• วัตถุดิบและชนิดของวตัถดุิบ 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. 
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(4) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

• รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย  ณ  31 ธันวาคม 2564  มีดังต่อไปน้ี   
   

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิ 

 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. สิทธิการเช่าบนที่ดิน 6 แปลง     
    จำนวน 30-3-32 ไร่ 
    ที่ตั้ง  นิคมอุตสาหกรรม 
    มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5   
    ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมือง     
    จังหวัดระยอง  21150  

บริษัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด 

(มหาชน) 
ทำสัญญาเช่าระยะยาว 20 ปี 

 นับตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 14 

มิถุนายน 2583 กับนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 

 

129,980,395.- ไม่มีภาระผูกพัน 

2. ที่ดิน  3 แปลง   
    จำนวน 29-0-36 ไร่ 
    ที่ตั้งเลขที่  247  ถนนร่มเกล้า 
    แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี 
    กรุงเทพมหานคร 

บริษัทย่อย 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

(STOWER) 

274.14 ไม่มีภาระผูกพัน 

3.  อาคาร 7 หลัง 
    ที่ตั้ง  นิคมอุตสาหกรรม 
    มาบตาพุด เลขที่ 5 ถนน ไอ-5  
    ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมือง  
    จังหวดระยอง 21150 

บริษัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด 

(มหาชน) 

19,941,450.- ไม่มีภาระผูกพัน 

4.  เครื่องจักร และอุปกรณ์ บริษัทย่อย  1  แห่ง 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

(STOWER) 
เป็นบริษัทย่อยของ STOWER 1 แห่ง 
บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่จำกัด 

65.06 ไม่มีภาระผูกพัน 

5.  สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง บริษัทย่อย   
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

(STOWER) 
 

16.67 ไม่มีภาระผูกพัน 

6.  เครื่องจักรและอุปกรณ์  บริษัทย่อย 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด 

(มหาชน) 

165,659,055.- ไม่มีภาระผูกพัน 

7.  เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ บริษัทย่อย 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

5.80 ไม่มีภาระผูกพัน 
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ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าสุทธิ 

 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

8. สิทธิการใช้ทรัพย์สินรอตัด 

     บัญชี (ระบบท่อย่อยส่งก๊าซ 

     ของบริษัท ปตท.จำกัด  

     (มหาชน)) ที่ตั้ง เลขที่ 40  

     หมู่ที่ 2  ตำบลหนองปลิง   

     อำเภอหนองแค     

     จังหวัดสระบุร ี

 

บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 

มีระยะเวลาการใช้ 15 ปี  โดยเป็น 

งานระบบท่อย่อยส่งก๊าซของ  

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   

ซ่ึงบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด เป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ทั้งหมด  และจะต้องส่งมอบโอนระบบ

ท่อย่อยส่งก๊าซจนถึงแนวที่ดินโรงงาน

ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ ปตท. 

0.00 ไม่มีภาระผูกพัน 

 

• สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรมของบริษัทย่อย 

 คู่สัญญา   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   (“ผู้ให้เช่า”) 

    บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  (“ผู้เช่า”) 

 วันทำสัญญา  15 มิถุนายน 2563 

 ทรัพย์สินที่เช่า  ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จำนวนเน้ือที่ 30-3-32 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 14  มิถุนายน 2583 โดยสามารถต่อระยะเวลา

การเช่าอีก 20 ปี ตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่ากำหนด 

อัตราค่าเช่า 301,000 บาทต่อไร่ต่อปี (คำนวณอัตราค่าเช่าตามพื้นที่ต่อเน้ือที่หน่ึงไร่โดยเศษของไร่

ให้คำนวณตามส่วน)  และปรับอัตราค่าเช่าต่อไร่เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในอัตราร้อยละ 3 

การต่ออายุสัญญาเช่า ปีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 6 เดือนจะต้องแจ้งความ 

   ประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบโดยผู้ให้เช่าจะพิจารณา 

   ให้เช่าต่ออีก 20 ปีตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าได้กำหนด 

 
คู่สัญญา   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส ์จำกัด (มหาชน)  (“ผู้ให้เช่า”) 

    บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด   (“ผู้เช่า”) 

 วันทำสัญญา  1 ตุลาคม 2564 

ทรัพย์สินที่เช่า  ที่ดินบางส่วนภายใน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  

จำนวนเน้ือที่  2 งาน 44.105 ตารางวา 

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 หากครบกำหนด

สัญญาแล้วไม่มีฝ่ายใดยกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการ

ยกเลิกสัญญา 
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อัตราค่าเช่า 10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุก ๆ สิ้นเดือน 

คู่สัญญา   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส ์จำกัด (มหาชน)  (“ผู้ให้เช่า”) 

    บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด   (“ผู้เช่า”) 

 วันทำสัญญา  22  กรกฎาคม  2554 

ทรัพย์สินที่เช่า  ที่ดินบางส่วนภายใน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 

จำนวนเน้ือที่  0-1-50 ไร่ 

ระยะเวลาการเช่า 15 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 โดยยกเว้นค่าเช่าในช่วงระยะเวลา 4 

เดือนแรก  โดยแรกเก็บค่าเช่าตั ้งแต่วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที ่ 23 

พฤศจิกายน 2569 

อัตราค่าเช่า 10,000.- บาทต่อปี โดยจ่ายค่าเช่าทุก ๆ สิ้นเดือน 

• สัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

• บริษัท และบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด  และ บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด   
มีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา  ตั้งอยู่ที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์  ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 
แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  โดยได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2561  สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และทำการต่ออายุสัญญาใหม่เริ่ม วันที่ 1 เมษายน 
2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และมีการใช้พื้นที่สำนักงาน 640.17 ตารางเมตร โดยมีอัตรา
ค่าเช่าในปัจจุบัน  250 บาทต่อตารางเมตร และค่าบริการ  200 บาทต่อตารางเมตร อัตราค่าเช่า 160,042.50 
บาทต่อเดือน และอัตราค่าบริการ 281,600 บาทต่อเดือน จ่ายชำระทุกวันที่ 5 ของเดือน 

 (5) งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

5.1 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) (STOWER) 

ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564    บริษัท มีงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะส่งมอบงานทั้งหมดในปี 

2565 มีดังน้ี 

ชื่อโครงการ ปริมาณงาน(ตัน) มูลค่างาน  (ล้านบาท) 

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง(TL) - - 

เสาโทรคมนาคม (TC) 38.47 2.423 

โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย(ST) 530.53 30.226 

โครงเหล็กทั่วไป(GF,BF) - - 

รวม 569.00 32.649 
 

5.2 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จำกัด  (มหาชน)  (RWI) 

- ไม่มี- 
5.3 บริษัท เอ็นเนซอล  จำกัด (ENS) 

- ไม่มี- 
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1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
บริษัทเป็น Holding Company ได้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่ง

การดำเนินงานดังน้ี 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

Ultra Network Pte.Ltd 
(UN) 100.00% 

 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
(CEN) 

 

กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์     
(RWI) 60.59 % 

บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  
(WJC) 94.25% 

บมจ. สกาย ทาวเวอร์  
(STOWER)  34.88% 

บจก.  เอ็นเนซอล  
(ENS)  100.00% 

บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
(PLE) 100.00% 

บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  
(EBM)  100.00% 

บจก. ซันฟลาวเวอร์กรีน  
(SFG)   20.83% 

บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่  
(PGE)   65.00% 

 

UWC (Cambodia) Co., Ltd. 
(UWCC) 70% 

บจก. อัลตร้า เอเชีย 
(UTA) 99.99% 

 

Interglob Investment  
Co., Ltd. 

(ITG) 48.00% 
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd 

(UAS) 100.00% 

Ultra Asia Investment Pte.Ltd 
(UAI) 100.00% 

 

Sky Tower Infra Inc. 
 (SKY) 99.98% 
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- ชื่อ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ   
นิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป อยู่ในหัวข้อ 5.1.2 การลงทุนในบริษัทอื่นท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษัท 
 - ไม่มี – 
 

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น 
 - ไม่มี - 
 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 (1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ผู ้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นท ี ่เป็นปัจจุบันได ้จาก Website ของบริษัท 

www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์  หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

2565 

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 6.41 ของจำนวนหุ้นที่ออก

และชำระแล้วซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซ่ึงกำหนดไว้ว่าบริษัท ควรมี

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 
 

(ข)  กลุ่มผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ที ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (authorized 
director) 

- ไม่มี – 
 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

1. นายชินชัย  ลีนะบรรจง 137,779,700 18.490 

2. นางสาวชินสิรี  ลีนะบรรจง 60,662,200 8.141 

3. นางสาวชินรัตน์  ลีนะบรรจง 57,111,000 7.664 

4. นางสาวชินรี  ลีนะบรรจง 57,043,000 7.655 

5. นายชนะชัย  ลีนะบรรจง 37,219,000 4.995 

6 บริษัท ไทยเอ็นวิดีอาร์ จำกัด 36,776,251 4.935 

7. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 34,557,900 4.638 

8. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 28,811,800 3.867 

9. นางสาวชินภัทร  ลีนะบรรจง 21,872,000 2.935 

10. นายวรวิทย์  ลีนะบรรจง 13,627,900 1.829 
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 (2) รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 
- บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) (STOWER) 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 9,183,933,884 34.88 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 407,081,219 1.55 

3. นายจิรวุฒิ    คุวานันท์ 406,136,000 1.54 

4. นายปวริศ  ทวีรุจจนะ 405,000,000 1.54 

5. นายน้ำ   ชลสายพันธ์ 339,690,791 1.29 

6. นายประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร 294,200,000 1.18 

7. นายบดินทร์  กฤติยรังสรรค์ 241,157,600 0.92 

8. นายมาส  บุญเหลือ 207,716,300 0.79 

9. นางกนกวัลย์  ยอดวานิช 200,000,000 0.76 

10. นายพงศ์ศักดิ์  ทิพย์ธวัชวงศา 163,848,900 0.62 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 386,207,724 60.59 

2. นายสุสิชณ์ทักษ์  อัจฉริยะสมบัติ 8,928,300 1.40 

3. นายประพัฒน์  ปิยะจตุรวัฒน์ 5,045,000 0.79 

4. นายสุกันย์  ทำผล 5,000,000 0.78 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,893,487 0.77 

6. นางทองคำ  มานะศิลปะพันธ์ 4,767,200 0.75 

7. นางวรรณา  อัคคณีวาณิชย์ 4,230,000 0.66 

8. นายปวริศ  ทวีรุจจนะ 3,800,000 0.60 

9. นายสมชาย  อัคคนีวาณิชย์ 3,529,200 0.55 

10. นายรณกฤต  กรณ์พัชรธร 3,500,000 0.55 
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- บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (มหาชน)  
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  

 

 

 

 

  

 

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน

ของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 2,419,995 100.00 

2. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 3 0.00 

3. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 1 0.00 

4. นางสาวโรส  แสงสิลา 1 0.00 
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1.4.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ดังน้ี 

ทุนจดทะเบียน  จำนวน  1,341,255,471  บาท 

ทุนที่เรียกชำระแล้ว  จำนวน    745,141,929  บาท 

แบ่งเป็น 

หุ้นสามัญ จำนวน  จำนวน    745,141,929  หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  หุ้นละ         1  บาท 

 

- ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน 
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

       ที่อยู่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

1.4.2 หุ้นบุริมสิทธิ  
- ไม่มี – 

 

1.4.3 หุ้นกู้  
- ไม่มี – 

 

 

  

1.4  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 
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1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ/ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) 

ชื่อหลักทรัพย์ รายละเอียด 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
ครั้งที่ 5 (CEN-W5) 

- บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 372,570,964 หน่วย 

- จำนวนหุ้นที ่ออกเพื่อรองรับ  372,570,964 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท) 

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย 

- วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

- เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 
2.14 บาท  

- วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน 
และธันวาคม ของทุกปี ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ
ของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อน
วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง 

- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2565 

- วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 

 

1.5.2 หลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้
- ไม่มี – 

 

 

  

1.5  การออกหลักทรัพย์อื่น 

 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 30 - 

 

 
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี 

หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

อย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 
 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 

 ปี 2564 2563 2562 2561 2560 

เงินปันผลต่อหุ้น 0.12** 0.00** 0.00** 0.00 0.00 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.4677 (0.2639) (0.6545) 0.4195 0.0093 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 25.66 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) 

 

บริษัทย่อย 

• บริษัท  สกาย ทาวเวอร์  จำกัด  (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อย
กว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการ
ดำเนินงานของบริษัท 

• บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จำกัด (มหาชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
กำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใด 

• บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี   
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใด 

• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใด  

• บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลัง
หักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใด  

• บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

หลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใด   

 

 

 

 

1.6  นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
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บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาท

และความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การดำเนินงาน การบริหาร  การกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จ

ของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังน้ี 

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท 
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้  
4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อบังคับอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและกำกับดูแลที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความม่ันใจ  ให้กับหน่วยงานของรัฐ  และ

สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกัน

ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.2.1 ปัจจัยความเส่ียงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จำกัด (มหาชน) (CEN) 

• ความเส่ียงจากผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของบริษัท 
CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ในบริษัทย่อย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็น

กระจายความเสี่ยง และจะไม่ถือหุ้นในลักษณะไขว้กันหรือย้อนกลับ CEN จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนโดยอาจจะ

พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเอื้อประโยชน์กัน โดย  CEN จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อ

ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยน้ัน ๆ  ซ่ึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยส่วนหน่ึงส่งผลกับผลการดำเนินงานของ 

CEN ทั้งนี้ บริษัทย่อยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น มีคู่แข่งทางการค้าเพิ ่มขึ้น 

ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมาอาจส่งกระทบต่อผลประกอบการและฐานะ

ทางการเงินของ CEN เน่ืองจาก CEN จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ดังน้ันหากบริษัทย่อยใดมีผลขาดทุน 

ก็จะผลกระทบต่อกำไรและขาดทุนตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของ CEN  ปัจจุบัน CEN ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท และ

บริษัทย่อยของบริษัทคือ STOWER เข้าลงทุนในบริษัทย่อยของ STOWER อีกจำนวน 8 บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการ

บริหารความเสี่ยงคือ   

- จัดโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถระบุและจัดการ
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ศึกษาการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน หรือธุรกิจต่อเนื ่อง ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก 

- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

ปัจจัยความเส่ียงของบริษัทย่อย  

- บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) 
2.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหาร

ความเสี่ยง รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกรอบการทำงานการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุน 

กำหนดกระบวนการในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการรายงาน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่ได้คาดการณ์ไว้

ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัท การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้โดยการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมทั่วทั้งองค์กรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่

เก่ียวข้องรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญและใช้ประโยชน์ที่โอกาสที่สำคัญ 

 

 

 

2.2  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธรุกิจของบริษัท 
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2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังน้ี 

• ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้าท่ีเป็นโครงการเสาส่งของรัฐในประเทศ 
บริษัทได้ทำการศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาที่มีศักยภาพรายใหม่ๆ และหากลุ่มลูกค้าใหม่โดยขยายฐานลูกค้าในตลาดใหม่ 

โดยเน้นธุรกิจที่บริษัทมีความรู้ความชำนาญ หรือสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้เช่น งานโครงสร้างเหล็กในธุรกิจโครงการ

ก่อสร้างที่ต้องใช้ Steel Structure ขนาดใหญ่ 

• ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทอื่น 
 บริษัทได้ศึกษาข้อมูลบริษัท ศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการผลิต และความเสี่ยงผ่าน

การสอบทานธุรกิจ Due Diligence ทั้งด้านบัญชี กฏหมาย และเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อนเข้าลงทุน และกำหนดงบประมาณที่

ยอมรับได้หากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

มีการรายงานผลอย่างต่อเน่ือง 

• ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
บริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลโครงการ กฏระเบียบ กฏหมายที่เก่ียวข้อง สอบถามข้อมูลกับบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศน้ัน ๆ 

จากกระทรวงพาณิชย์ สถาณฑูต สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สถาบันการเงินท้องถิ่น และสรรหา คัดเลือก ผู้ร่วมทุน 

พันธมิตรท้องถิ่น local partner ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เข้าไปลงทุนที่มีจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ที่จะมาเสริมการทำ

ธุรกิจ มีความพร้อมในการทำธุรกิจ 

• ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ (เช่น เหล็ก - สังกะสี) 
บริษัทได้กำหนดราคาขายและกำหนดราคาประมูลงานในโครงการต่าง ๆ โดยรักษาส่วนต่างกำไรในระดับที่สามารถ

จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ได้ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และ

แนวโน้มราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกำหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซ้ือและ

บริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม 

• ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตของบริษัทท่ีอาจทำให้เกิดปัญหา
ภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง 
บริษัทจัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ำเสีย และของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดให้การตรวจวัดเป็นประจำ ทุกปี เพื่อนำผล

การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ 

• ความเส่ียงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้นำระบบที่มีมาตรฐานมาใช้ในทุกกระบวนการทำงาน ลดช่องทางทุจริต โดยมีการควบคุมการใช้งบประมาณ 

ติดตามการใช้จ่ายว่าเกินงบหรือไม่ และวางระบบอำนาจอนุมัติให้รัดกุม ตรวจสอบได้ ทั้งน้ี บริษัทยังเปิดช่องทางการร้องเรียน

ทั้งจากภายในและภายนอกในการเป็นช่องทางรับการร้องเรียน  
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- บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) 

• ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
RWI เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง  และลวดอ่ืน ๆ ซ่ึงต้องใช้วัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เป็นวัตถุดิบหลักในการ

ผลิต  โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีการจัดซ้ือวัตถุดิบจากผู้จำหน่าย 

5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น ทั้งน้ีบริษัทได้ตระหนัก

ถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด  เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้ม

ของราคาและปริมาณความต้องการ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซ้ือและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้

มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท  และช่วยให้สามารถบริหารต้นทุน

ได้ดีขึ้น  และมีวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพียงพอต่อการผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้า 

• ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 
วัตถุดิบที่บริษัทใช้ คือ ลวดเหล็ก ซึ่งต้นทุนของวัตถุดิบลวดเหล็กจะแปรผันไปตามราคาเหล็กในตลาดโลก ราคา

น้ำมัน ในขณะที่ราคาชายของสินค้าบริษัทให้กับลูกค้าจะมีราคาที่คงที่ ดังน้ันการปรับตัวขึ้นของราคาเหล็กเส้น ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะมีราคาต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกับอัตรากำไรขั้นต้น และผลการดำเนินงานธุรกิจบริษัท 

• ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่นา ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง และส่งผล

กระทบต่อทุกธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต้องมีการปรับตัว ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและ

สําหรับ หลาย ๆ กิจการขาดสภาพคล่อง หรือต้องหยุดดำเนินธุรกิจ ซ่ึงส่งผลผลกระทบต่อเน่ืองกัน ทั้งจากลูกค้า ผู้ขาย และ

เจ้าหน้ี และลูกหน้ี ซ่ึงต่างกันพาหาช่องทาง และแนวทางในการปรับตัว รวมถึงการยึดเวลาการจ่ายชำระเงิน การหยุดให้กู้ยืม 

และการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี ฯลฯ โดยช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่ได้รับเงินล่าช้าจากเทอมชำระปกติ แต่

ส่วนหนึ่งมาจากการที่ลูกค้าบางรายต้องทำงานด้วยวิธี Work from home ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการ

จ่ายเงินล่าช้า และไม่สะดวกเหมือนในเวลาปกติ 

 
- บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด  (ENS) 

• ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
ENS ดำเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า  จำเป็นต้องซ้ือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าจากต่างประเทศ  ทำให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานโดยตรง  เน่ืองจาก

อะไหล่ต่าง ๆ รวมถึงการบำรุงรักษา ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด 

 ดังน้ัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ENS จึงได้ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงในการนำเข้าอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ เพื่อ

ลดรายจ่ายในการดำเนินการผ่านตัวแทน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้  ความสามารถให้แก่บุคลากรในการติดต่อประสานงาน

และทำงานร่วมกันในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกับผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดำเนินธุรกิจของ  ENS มาจาก

ภายในประเทศทั้งสิ้น ดังน้ันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลต่อรายได้ของ ENS  
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• ความเส่ียงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบท่ีสำคัญ 
ENS ดำเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า ซ่ึงต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงใน

การขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้าและลมร้อน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานโดยตรง เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้

ทั้งหมดจะมาจากผู้ผลิตจัดจำหน่ายเพียงรายเดียวคือ ปตท. 

ดังน้ัน ENS ได้ติดตามข่าวสารและแนวโน้มในการปรับราคาก๊าซอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้หารือร่วมกันกับ ปตท. เพื่อ

หาแนวทางเป็นไปได้ในการซื้อขายก๊าซล่วงหน้า อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการนำ เข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อเป็นอีก

ทางเลือกในการลดความเสี่ยงในส่วนน้ีลง 

• ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้า 
ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญา ได้รับอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้าให้กับ

บุคคล หรือ นิติบุคคล ทั่วไป ซ่ึงอยู่ในระหว่างการศึกษาเบื้องต้น หากสำเร็จจะทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจ

ด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท 

โสสุโก้ จำกัด แต่เพียง 2 ราย อีกทั้งยังได้มีการเจรจากับลูกค้าอีกหลายราย เพื่อที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกด้วย 

• ความเส่ียงด้านบุคลากร 
ENS ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ

บุคลากรเฉพาะด้าน และต้องเป็นบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ดังน้ัน การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากร

ย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  

ดังน้ัน ENS จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้  พร้อมกันน้ันก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความ

สนใจและมีประสิทธิภาพเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านน้ีให้เพิ่มมากขึ้น  และยังจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก

บริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งให้พนักงานแต่ละโรงงานทำงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน รวมถึงให้ทำงานภาคสนามจริงร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ โดย ENS ได้มีการเสนอผลตอบแทนที่

สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดแรงงาน และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ย

เลี้ยง  การประกันภัย ซ่ึงคาดว่าจะลดความเสี่ยงในส่วนน้ีลงได้ 

• ความเส่ียงด้านเครื่องจักร 
ENS ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จำเป็นต้องซ้ือเครื่องจักรที่เก่ียวข้อง

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตเฉพาะ ซ่ึงแต่ละผู้ผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน จึงมีการเปิดกว้างไม่

ผูกขาดต่อการจัดซื้อ  จัดจ้าง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ผลิตไดใ้น

หลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพ การให้บริการหลังการขาย ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ  เทคโนโลยี  และราคา คาดว่าจะทำให้

สามารถลดความเสี่ยงในส่วนน้ีลงได้ อีกทั้งได้ทำสัญญาบำรุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรกับบริษัทผู้ผลิต 

เพื่อลดความเสี่ยงในการบำรุงรักษาเครื่องจักรลง 
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บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน

ของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อม่ันและความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการกำหนด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรณยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงรวมถึง

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดหรือเคารพใน

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

แนวทางการบริหารจัดการ 
บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจ

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน  มีวิสัยทัศน์คือ  “เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่มีศักยภาพและมี

โอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้าง

ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว”  ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงคำนึงถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้อง

ร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน ตลอดจนผลกระทบ

ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
ส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจัดหา
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆ  เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ
งานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการดา้นความยั่งยืน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน  ทำ
หน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้าน
การลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น 

ด้านสังคม  
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทย่อยมีหน้าที่กำหนด

แนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงาน
ด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ  

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องสวัสดิการ ต่าง ๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากน้ี ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัด
ให้มีการดำเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่ำเสมอ  

ด้านส่ิงแวดล้อม  
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้อง

กับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน

ประสานความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  
คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท 

โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มี    ส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตาม 

การทำงานของฝ่ายจัดการ 
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ   

ในปี 2564 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบาย และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใด ๆ จาก
ผู้มีส่วนได้เสีย 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตาม
กรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังน้ี  
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1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา
การแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9001 ตั้งแต่การ
คัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา 

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 
4. การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซ่ึงความเสื่อมเสีย

ต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังน้ี  
ลูกค้า : 
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกับสินค้าและบริการ 

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ 
ของสินค้าหรือบริการน้ัน ๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้   ต้องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ

บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
(7) ให้คำแนะนำเก่ียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  
คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :   
(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่าง  ๆ หรือเพื่อหา

ประโยชน์ส่วนตน 
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด 
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซ้ือ-ขาย สินค้าหรือจ่าย

ค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม 
คู่แข่งทางการค้า :  
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบายใน

การแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ

ดังต่อไปน้ี  

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
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ภาครัฐ :  
ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วย งานภาครัฐ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้าน
การให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  

ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม  

 

การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่าง ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็

ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซ่ึง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใด  ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปน้ี 
(1) ไม่เป็นการกระทำโดยตั ้งใจเพื ่อครอบงำ ชักนำ หรือ ตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื ่อให้ได้มาซึ ่งความ

ได้เปรียบใด ๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้
ได้มาซ่ึงการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ 

(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน 
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล) 
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปี

ใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด 

2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ 
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการ
ทำงาน 

3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ 
และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการ
กุศลตามความเหมาะสม 

ในปี 2563 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอ่ืน 
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

 นอกจากนี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญา

ของบุคคลอ่ืนด้วย 

ในปี 2564 บริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
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การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ  
บริษัทและบริษัทย่อยได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจาก

การคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าใช้

พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

กระบวนการจัดหาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

กระบวนการจัดซ้ือเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือก

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบ มีการ

ปรับเปลี่ยนการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  

การจัดหาที ่ เป ็นมิตรต ่อสิ ่งแวดล้อมของบร ิษัทและบร ิษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย                 

การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น 

บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ 

และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ  ISO 9001, ISO 14001 

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 

ISO 9001 ISO 14001  

มาตรฐานการประเมินคู่ค้า  มาตรฐานการประเมินคู่ค้า  

1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกำหนด 
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกำหนดเวลา 
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กำหนด  

1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกต้องตามประเภทและสถานที่ 
3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื ้อน ของเส ียที ่ออกสู่

สิ่งแวดล้อม 
4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม 
5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท 
9. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้เก่ียวข้อง  

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย  

บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อม  ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุร ักษ์

พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบ  ไปด้วยคู่ค้าที่มีการ

ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการ

จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
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ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต 

การจัดการของเสีย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน  

ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า  

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้น้ัน ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 

ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนิน

ธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
 

ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื ่อมั ่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่

ความสำเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของ
สินค้าหรือบริการน้ัน ๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

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

รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้ร ับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
(7) ให้คำแนะนำเก่ียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  
มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า  

บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ค วามสำคัญต่อ

การลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง

สังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซ่ึงการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP  

ในปี 2564 บริษัทย่อยได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยได้ทำการ

ตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความ

ม่ันใจและเชื่อม่ันได้ว่าบริษัทย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเน่ือง 
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3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยึดม่ันในความรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทย่อย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสีย

ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาพ ทั้งน้ีบริษัทและ

บริษัทย่อยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี้ 

คู่แข่ง 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน 
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ภาพรวมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร การตอบสนองความคาดหวัง 

 

 
ผู้ถือหุ้น 

และ 
นักลงทุน  

 

• การประชุมผู้ถือหุ้น 

• รายงานประจำปี 

• การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส 
และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

• การเป ิดช ่องทางร ับข ้อเสนอและข้อ
ร ้องเร ียนผ่านหน่วยงาน “นักลงทุน
สัมพันธ์” เว็บไซต์ หรือติดต่อโดยตรงที่
เลขานุการบริษัท 
 

• การกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม 
ให้ได้ร ับสิทธิด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำ  
การใด อันเป ็นการละเมิดหร ือลิดรอนส ิท ธิ      
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน 

•  เผยแพร่สารสนเทศสำคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้  ท ั ้ งภ าษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่าน
ช่องทางที่กำหนด 

• มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน 

• ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก
บรรษัทภิบาล  

 

 
พนักงาน  

• การฝึกอบรมและพัฒนานพนักงาน 

• การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้พนักงานมี
ส่วนร่วม 

• การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงาน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet 

• ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย 
และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
 

• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านทาง Posts Box หรือ ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน  

 
 

• กำหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณพนักงาน
ให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน 

• ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความม่ันคงในการ
ทำงานของพนักงาน 

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน 

• จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
และเป็นธรรม 

• พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน 

• จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถ เสนอแนะ 
หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ 

• จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่
มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม
และเอ้ืออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย  
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สังคมชุมชน 

และ 
สิ่งแวดล้อม  

• กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน 

• โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ 
การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม 

• กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

• กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน 
รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท 

• ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

• สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม 

• แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชน  
ในด้านอาชีพ 

• โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม 

• อบรบพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น และเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัท
และช่องทางการสื่อสารภายใน 

• การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดำเนิน 
กิจการ  

 

 
คู่ค้า 

 
 
 

• การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึง
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจใน
การดำเนินธุรกิจ 

• การเยี่ยมเยือนคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
ระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

• ความเป็นธรรม และเสมอภาค 

• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท  

 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา 

• คำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม 

• สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และ  
ความเชี่ยวชาญ 

• ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากข้อตกลง  
ทางการค้า 

• พิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างเหมาะสม  
ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด  

 

 
ลูกค้า 

 
 
 
 

• ประชุมร่วมกับลูกค้า 

• ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท / 
สื่ออิเลคทรอนิคส์ / การเยี่ยมเยียนลูกค้า 
/ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

• สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ 

• การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ 
แนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน  

 

• พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

• คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้า และบริการอย่างต่อเน่ือง 

• ดูแลรักษาความลับของลูกค้า 

• จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 
และร้องเรียน 

• นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของ
ลูกค้า  
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คู่แข่ง 

• รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ  
 

• ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง  
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 

• ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง  
 

 
เจ้าหนี้การค้า 

• รายงานประจำปี/ ความรับผิด ชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

• จผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเว็บไซต์
บริษัท 

• การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดย
เคร่งครัด 

• ชำระเงินให้เจ้าหน้ีตรงตามกำหนดเวลา และตาม
ข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัดชำระ โดยบริษัทใช้
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ในระบบ Media 
Clearing ซ่ึงอำนวยความ สะดวกแก่เจ้าหน้ี 

 

 
หน่วยงาน 

ภาครัฐ 
 

• การขอคำปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษี
อากร ผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร 

• การขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานจาก
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 

โปร่งใส 

• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด 

• การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับ
ดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 

 
สื่อมวลชน 

• การให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลทางวารสาร 
นิตยสาร เว็บไซต์บริษัท 
 

• ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

• สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการ
สื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ  
ผิดศีลธรรมอันดีงาม 
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3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม  

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

โดยได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้การดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย

ยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะทำงาน

ระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความ

ร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อ

ควบคุมดูแลติดตามการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อกำหนดที่เก่ียวข้องกับการจัดการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความร่วมมือและความ

รับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้าน

พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ตามหลัก 5R (REDUCE  REUSE  

RECYCLE  REPAIR  REJECT)  ลดการใช้  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่  ซ่อมแซมแล้วใช้  หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มีการ

บำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดทำระบบการจัดการ

ด้านอนุร ักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อมอย่างต ่อเนื ่อง ซึ ่งทุกการดำเนินงานด้านสิ ่งแวดล้อมนั ้นสอดคล้องตามระบบ

มาตรฐานสากล ISO14001 : 2015    

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทย่อยกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ 

ดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้

ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

1. มุ่งม่ันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสำคัญที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ 

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การ
จัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและระบบนิเวศ 

3.3 การจัดการดา้นความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
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5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการใช้ ใช้ซ้ำ 
นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล
และป้องกันอย่างต่อเน่ือง เพื่อดำรงคงไว้ซ่ึงระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน  
 

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การจัดการด้านพลังงาน  

บริษัทย่อยดำเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในสำนักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่องและยังคงให้

ความสำคัญเก่ียวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใช้พื้นที่การทำงาน

ให้เหมาะสม จัดให้มีคณะทำงานการจัดการพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ 

เครื่องใช้สำนักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเค รื่องจักรและ

อุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

บริษัทย่อยให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยไม่ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสียและมลพิษที่

เกิดขึ้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากน้ัน ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ีกระบวนการทำงานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อ เป็น

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

การใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน  

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม แนว

ทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอซ่ึงทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้ อย่าง

ต่อเน่ือง พร้อมกันน้ีบริษัทยังคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ บริษัท

อีกด้วย 

การจัดการคุณภาพอากาศ  

บริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ

การผลิตเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผล

กระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง 

ในปี 2564 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังน้ี 

  



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 48 - 

มลภาวะทางอากาศ STOWER 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  (ตรวจวัดระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 2564)   

สถานีตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห์ (mg/m 3) 

PM 10 PM 2.5 
บริเวณหลังโรงชุบ 0.007 0.004 

มาตรฐาน 0.120 0.05 

การประเมินผล ผ่าน ผ่าน 

มลภาวะทางอากาศของ RWI 

ควบคุมโดยมีระบบบำบัดอากาศ (Scrubber) 1 ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศ และทำการตรวจวัดตามที่กระทรวง

อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 15-16 ตุลาคม 2564 สรุปได้ดังน้ี 

 พารามิเตอร์ ระบบบำบัด หน่วยวัด ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได้ 

1. Air Emission 
Quality 
Monitoring 

1) Hydrogen Chloride 
(HCL) 
2) Phosphate 
3) Sulfur Dioxde (SO2) 
4) Carbon monoxide (CO) 

Scrubber 
Scrubber 

- 
- 

mg/m3 
mg/m3 
ppm 
ppm 

<200 
- 

<60 
<690 

18.654 
0. 021 
<1.3 
125.0 

2. Working Area 
Air Quality 
Monitoring 

1 (Hydrogen Chloride 
2 (Benzene 
3 (Lead )Pb 

Scrubber 
- 
- 

mg/m3 
mg/m3 
mg/m3 

<2 
<0.5 
<0.05 

0.415 
<0.010 

ไม่มีการผลิต 

3. Sound Level 
Monitoring 

8 hrs. )Working hours( 
- 1st Drawing 
- PCW1 
- PCW2 
- PCS1 
- PCS2 
- Wire Rod 
- Wire Mesh 
- Hard Draw Wire 
- Pickling 

- 

 
 

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

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

 
85.0 

ไม่มีการผลิต 
92.0 
83.0 
83.0 
70.0 

ไม่มีการผลิต 
78.0 
75.0 

4. Heat Stress 
Monitoring 

- 1st Drawing 
- PCW1 
- PCW2 
- PCS1 
- PCS2 
- Wire Rod 
- Wire Mesh 

- 
องศา

เซลเซียส 
งานปานกลาง
ไม่เกิน 32๐C 

29.9 
ไม่มีการผลิต 

29. 7 
30.6 
30.3 
29. 5 

ไม่มีการผลิต 
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- Hard Draw Wire 
- Pickling 

30.4 
28.9 

 

การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม           

มีค่าไม่เกินมาตรฐานดังน้ี 

 

การจัดการคุณภาพน้ำเสีย  

บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที ่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนำมาบำบัดทางเคมี เพื่อให้

คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ซ่ึงน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงาน

แต่จะมีบ่อพักน้ำ และนำน้ำกลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนำมารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น 

ในปี 2564 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน้ำเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ดังน้ี 
 

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทิ ้งที่ระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560  พบว่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด 

หมายเหตุ ND = ไม่สามารถตรวจวัดได้ 

 

 

 

 

แหล่งกำเนิด พารามิเตอร์ หน่วยวัด 
ปริมาณท่ี

ตรวจวัดได้ 

ค่า

มาตรฐาน 

 

ปล่อง  

เชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ 

 

 

Ø  ของปล่อง m 1.2 - 

อุณหภูมิภายในปล่อง 0C 517 - 

ความเร็วลมในปล่อง m/s 4.91 - 

ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง m 3/min 333.29 - 

ปริมาณออกซิเจน (O2) % 16.8 - 

ปริมาณฝุ่น (TSP) mg/m 3 5.1 60 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppm 6.0 20 

ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  

(NO as NO2) 

ppm 2.0 120 
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ระบบน้ำเสียจากการผลิตของ RWI  

พารามิเตอร์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ ค่าท่ีวัดได้ 

1. pH ผ่านระบบบำบัดทาง

เคมีของหน่วยงาน

เคมีและน้ำเสีย 

5-5-9.0 7.3 

2. Total Suspended Solids <50 mg/l 12 

3. Total Dissolved Solids <3000 mg/l 1,961 

4. Oil & Grease <5 mg/l 2.5 

5. Chemical Oxygen Demand <120 mg/l 18 

6. Biology Oxygen Demand <20 mg/l 2 

7. Dissolved Oxygen - 5.17 

8. สี @ Original pH <300 ADMI 10 

9. สี @ pH 7.0 <300 ADMI 10 
 

 

การจัดการของเสีย  

บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตหรือสารเคมี  ซึ่งบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั ่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธี

สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการ

จัดทำข้อปฏิบัติการกำจัดตั้งแต่การคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และ

คัดเลือกผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัทย่อยและ

สังคม ดังน้ี 

ในส่วนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ STOWER ที่เกิดขึ้นในโรงงานมีวิธีการกำจัดดังน้ี 

กากของเสีย วิธีการกำจัด บริษัทท่ีกำจัด 

1.  ขยะมูลฝอย นำไปคัดแยกฝังกลบ สำนักงานเขตมีนบุรี 

2.  เศษลวดและโลหะ นำกลับไปหลอมใหม่ บริษัท ชูขวัญ ค้าของเก่า จำกัดบริษัท เหล็ก 

3.  ตะกอนจากการบำบัดน้ำเสีย ปรับเสถียรและฝังกลบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) 

4. -  เถ้าสังกะส ี

     - Zinc Dross 

Reuse บริษัท นวภัทรกิจ จำกัด 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัฐวุฒิ พาณิชย์ 

5.  น้ำมันไฮโดรลิคเก่า Reuse บริษัท แซนด์ซอร์ จำกัด 

6.  กรดเกลือเสื่อมสภาพ แปรสภาพนำไปใช้ใหม่ บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด 
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การจัดการของเสียของ RWI  

กากของเสีย วิธีการกำจัด บริษัทท่ีกำจัด หมายเหตุ 

1.  ขยะมูลฝอยจากสำนักงาน นำคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  

2.  เศษลวดและเศษโลหะ - นำกลับไปหลอมใหม่ 

- นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วย 

  วิธีอ่ืน ๆ 

- คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ 

บริษัท ส .โชคชัย จำกัด  

บริษัท พีทีลัคก้ี จำกัด 

 

3. ตะกอนจากการบำบัดน้ำ

เสีย 

 

ปรับเสถียรและฝังกลบ 

 

บริษัท เบตเตอร์ 

เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) 

 

อ้างอิงตาม

ใบอนุญาต

กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

(ฟอสเฟต, ผงสบู่, หลอดไฟ, 

    เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน, 

    กากตะกอนน้ำเสีย) 

5. กรด HCL เสื่อมสภาพ นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ บริษัท ส.กนกการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม จำกัด 

6. กรวดปนตะก่ัว นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ บริษัท เอสซี แอนด์ซัน  

เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
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3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่า

บุคคลน้ันจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัย

ในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทำงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ

พนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้

พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ  

ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่าง ๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเก่ียว 

กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม 

ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ

เรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่าง  ๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถ

ร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเก่ียว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้ งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม 

การป้องกันและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น 

เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง  เว้นแต่เป็นข้อมูล

ที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

การดูแลชุมชนและสังคม 

การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอ้ือเฟื้อและ

แบ่งปันประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมี

ส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อม่ันว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญใน

การขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบรหิาร

จัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุก ๆ  ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถได้

อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จขององค์กร 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน 

3.4  การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
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(5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
(8) หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม

และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด  

 

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดย

กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”  

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เม่ือพบเรื่อง   ที่อาจ

เป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อ 

ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความ

เป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด  

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  

(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษา
ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเท่าน้ันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล  ข้อร้องเรียนและเอกสาร
หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

(3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล 
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท  www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแล

กิจการที่ดี”)  

การสรรหาและการจ้างงาน  

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็น

ธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน

อย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้

อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งน้ี นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐาน

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัทและข้อกำหนดของลูกค้า 

ซึ่งในปี 2564 นี้ บริษัทมีจำนวน.พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 15 คน และยังคงดำเนินการจัดทำแผน

อัตรากำลังคนให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญต่อการจัดสรร 
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ทรัพยากรในจุดที ่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทำงานให ้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การจ้างงานคนพิการ 

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความพร้อมเข้า

ร่วมงานกับองค์กร ซ่ึงทำให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาให้สังคมได้อีกทางหน่ึง อัตราการจ้างงานผู้พิการ

ของบริษัทย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ  

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสำเร็จของงานอย่าง

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง  ชาย – หญิง ผู้ที่มีความ

เบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการ

พัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษัทได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของพนักงาน

นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังน้ี  

- สวัสด ิการที ่ส ่ งเสร ิมความมั ่นคงในอนาคต เช ่น สวัสด ิการกองทุนสำรองเล ี ้ยงช ีพ  สหกรณ์ออมทร ัพย์                        
เงินบำเหน็จ 

- สวัสดิการช่วยเหลือค ่าครองชีพ เช่น เครื ่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ -ส่ง พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน                
เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต

ที ่ด ีด ้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม 

สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

 

3.4.2  ผลการดำเนินงานดา้นสังคม 
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข 

 

 

1.  Happy Body (สุขภาพดี)  

• ตรวจสุขภาพประจำปี 

• กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด 

• จัดห้องพยาบาลและมีแพทย์ประจำ 
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2.  Happy Heart (น้ำใจงาม)  

ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจเอ้ืออาทรต่อกัน 

• กิจกรรม โลหิตคนละนิด ช่วยชีวิต 
เพื่อนมนุษย์ 

 

3.  Happy Society (สังคมดี)  

ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟื้อต่อชุมชน 

ที่ตนทำงานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคม  

  และสภาพแวดล้อมที่ดี 

•  มอบเงินให้กับโรงพยาบาลมาบตาพุด 
        เพื่อสู้ภัย COVID-19 

 

 

 

•  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
        พระภิกษุสามเณร ณ วันหนองแฟบ 

 

 

 

 

•  บริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่ 
        โรงพยาบาลราษฏร์บูรณะ 
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจนและเป็น

รูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของ

พนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความ

ปลอดภัยในการทำงาน ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน

หรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทย่อย โดยมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังน้ี 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

บริษัทย่อย 

กฎหมายกำหนด จำนวน 

จำนวนลูกจ้าง (คน) 
จำนวนกรรมการ 

(คน) 
พนักงาน (คน) 

คณะกรรมการ (คน) 

ชาย หญิง รวม 

STOWER 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 165 5 2 7 

RWI 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 122 10 1 11 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ในการทำงาน 

STOWER RWI 

จำนวน (คน) จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. จป.ระดับบริหาร   21 15 36 5 2 7 

2. จป. ระดับหัวหน้างาน 19 5 24 22 4 26 

3. จป. ระดับวิชาชีพ - 1 1 1 - 1 

รวม 40 21 61 27 6 33 
 

 

รายละเอียด STOWER RWI 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 4 คน 9 คน 

สถิติการหยุดงานเน่ืองจากการป่วยในการทำงาน   

- ไม่หยุดงาน 0 คน 1 คน 

- น้อยกว่า 3 วัน 0 คน 8 คน 

- มากกว่า 3 วัน 4 คน 0 คน 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง 

ในปี 2564 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 

บริษัทย่อยปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล 

การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ  

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความ เข้มข้น

สารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดกิจกรรม 

KYT ทุกวันก่อนเข้าทำงาน 

การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย  

บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่าง ๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่าน้ีให้ได้

มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้ำ (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  เครน

ยกเครื่อง 

การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย  

บริษัทย่อยได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ 

ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้ง

แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะ

บรรจุสารเคมีอย่างชัดเจน พร้อมอบรมวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์คุ้มครองความ

ปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีรั่วไหล เพื ่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีรั่วไหลอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อม กรณี

เกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ำมันรั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่าง

สม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัทแ ละ

บริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคม

และสิ ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรมที ่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการขององค์กร ทั้งน้ี บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้

สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม  
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจถึงความ

เสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังจัด

กิจกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจ พนักงานให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
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โครงการ CSR ปันน้ำใจสู่สังคม  

บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงาน

บริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ โดยบริษัทย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา 

ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ นักเรียนและโรงเรียน ซ่ึงบริษัทได้ดำเนินโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด  

การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน  

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้

มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่

บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคม

อย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่

ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคำข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง  

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อมิให้สร้าง

ผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน 
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 ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ 

 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) “CEN” ประกอบธุรกิจ holding Company ที่เน้นการ
ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ซ่ึงปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นบริษัทย่อย ประกอบด้วย 

1. บริษัท ระยอง ไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) “RWI” ประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายเส้นลวดเหล็ก ลวด
เหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed ConcreteWire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
สำหร ับคอนกร ีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) เพ ื ่อการก่อสร ้าง และ 
อุตสาหกรรม และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

2. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) “STOWER” ประกอบ ธุรกิจ ผลิต และ จำหน่าย เสาไฟฟ้าแรงสูง 
โครงสร้างเหล็ก ทั ่วไป โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และ เสาโทรคมนาคม ยังเป็นผู ้ออกแบบและผลิต เสา โทรคมนาคม 
(Telecommunication Tower) ที่ติดตั้งในโครงข่ายบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายและให้เช่า เสาโทรคมนาคม ใน
ต่างประเทศ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน หรือโรงไฟฟ้า 
Co-generation  โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ทั้ง 2 โครงการ เพื่อจำหน่ายให้กับ 
บริษัทอุตสาหกรรมกระเบื้อง ขนาดใหญ่  

4. บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัททั่วไป 
สำหรับปี 2564 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า 

“กลุ่มบริษัท”) มีผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลกำไรจาการดำเนินงาน จำนวน 373.13 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549.16 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2553 ซ่ึงมีผลขาดทุน จำนวน 176.03 ล้านบาท ถือว่ากลุ่มบริษัทมีผลการ
ดำเนินงานเติบโตขึ้นจากปีก่อน 312% โดยรับรู้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทในปีนี้ 348.52 ล้านบาท และ รับรู้กำไรต่อหุ้น 
0.47 บาทต่อหุ้น ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 537.70 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรสุทธิต่อหุ้น 
0.72 บาทต่อหุ้น สรุปดังน้ี 
  

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

4.1 วิเคราะห์การดำเนนิงานและฐานะการเงิน 
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ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ปี 2564 
     

ภาพรวมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 373.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549.16 ล้าน
บาทหรือ 312% มีกำไรขั้นต้น 82.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177% หรือ 52.76 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 
2563 เกิดจากราคาสินค้าลวดเหล็กได้ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการขยายการผลิต มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าให้ทันกำหนดเวลา
และเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนการจัดจำหน่ายให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้
ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้น และรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์และมีกำไรจากการขายเงิน
ลงทุนและสินทรัพย์ ในปีน้ีผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังมีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง หลังจากที่กลุ่มบริษัท ปรับแผนกล
ยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและองค์กร โดยได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลที ่ไม่สร้าง
ผลตอบแทนให้กับกลุ่มบริษัทออกไป  

บริษัทย่อย เริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคมในต่างประเทศ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 จนถึงสิ้นปี 
2564 และรับรู้ต่อเน่ืองจนกว่าจะครบสัญญาสัมปทาน 20 ปี และจะทยอยรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบงานตามแผนงาน

งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 
 

2564 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
(จัดประเภทใหม่) 

 เพิ่ม(ลด) 
  

ปปYoY % 

รายได้ขายและบริการ  1,307.14 1,468.32  (161.18) (11%) 
ต้นทุนขายและบริการ  (1,224.58) (1,438.51)  213.93 (15%) 

กำไรขั้นต้น  82.57 29.81  52.76 177% 
รายได้อ่ืน  71.69 106.30  (34.61) (33%) 
ต้นทุนจัดจำหน่าย  (27.89) (25.79)  2.10 8% 
ค่าใช้จ่ายบริหาร  (173.73) (223.03)  (49.30) (22%) 
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม  457.01 126.26  330.75 262% 
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนและ
สินทรัพย์  66.92 (147.99) 

 
214.91 145% 

ค่าใช้จ่ายหยุดผลิตชั่วคราว  - (21.91)  21.91 (100%) 

กำไรจากการดำเนินงาน  476.57 (156.35)  632.92 405% 
ต้นทุนทางการเงิน  (21.23) (48.22)  26.99 (56%) 
ภาษีเงินได้  (82.21) 28.54  (110.75) (388%) 

กำไรสุทธิ  373.13 (176.03)  549.16 312% 

กำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  348.52 16.63  331.89 1,995% 
กำไรส่วนของ Non Control  24.61 (192.65)  217.26 113% 

กำไรต่อหุ้น  0.47 0.02  0.45 2,250% 

อัตรากำไรสุทธิ  19.54% (10.21%)    
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ที่วางไว้ในปีถัดๆไป และในเดือนธันวาคม 2564 ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด 
(“SES2”) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงของ SES2 ซ่ึงเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 

บริษัทย่อย มีเงินรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ครบกำหนดตามอายุครั้งสุดท้าย จำนวนเงิน 
363.55 ล้านบาท จากผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน และมูลค่าทางตลาดที่สะท้อนจากมูลค่าทางธุรกิจ ทำให้ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเห็นมูลค่าเพิ่มจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งน้ีเป็นจำนวนมาก 
 
รายได้รวมตามประเภทกลุ่มธุรกิจ   

    
 

ผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
  ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2564  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลกำไรสำหรับปี 373.13 
ล้านบาท จากผลการดำเนินงานกำไร   161.06 ล้านบาท และมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 
212.07 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อน ปี 2564 น้ีมีผลประกอบการที่ดีขึ้นมากกว่าปีก่อน ที่รับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และด้อยค่าเงินลงทุน กว่า 166.18 ล้านบาท 
  รายได้ 
      รายได้จากการขายและงานโครงการ   

                                  
 

รายได้รวมตามประเภทกลุ่มธุรกิจ สิ้นสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจและรายได้อื่น ท่ี

ไม่ได้เกิดขึ ้นประจำ รวมรายได้ ปี 2564 จำนวน 1,907 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือ 10.73% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมี

รายได้รวมจำนวน 1,722 ล้านบาท มาจากรายได้จากกลุ่มธุรกิจลวด

เหล็ก และกลุ่มธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน ที่มีรายได้โตกว่า 57.15% 

และ 265.60% ตามลำดับ และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

Covid-19 รายได้  ในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและกลุ่มธุรกิจเสาโทรคมนาคม 

ได้รับผลกระทบส่งผลให้รายได้ลดลง 35.71% และ 70.89% ตามล าดบั 
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➢     รายได้จากการขาย 
 บริษัทย่อย (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)) (RWI) มีรายได้จากการขายลวดเหล็กในปี  2564 รวม 
879.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 319.83 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปี 2563 ซ่ึงมีรายได้รวม 559.63 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.15 เน่ืองจากในปี 2564 ปริมาณการขาย ในประเทศ ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการขยายการผลิตใน
ไตรมาสที่ 4 ตลาดลวดเหล็กแรงดึงสูงมีความต้องการ การใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทได้รับคำสั่งซ้ือในปริมาณที่มาก
ขึ้นและราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังน้อยกว่าราคาขายสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น 

บริษัทย่อย (บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด) (ENS) รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 2 โรงไฟฟ้าที่

สร้างรายได้จากการเดินเครื่องอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมกระเบื้องขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาสัมปทาน 

15 ปี  เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีโรงไฟฟ้าสร้างรายได้อยู่ 5 โรงไฟฟ้า เนื่องจาก บริษัทย่อย (บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด 

(มหาชน))  (STOWER) มีการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมด 3 โรงไฟฟ้าออกไปที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร เพื่อ

หยุดการรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปีที่ 

2563  

➢ รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ 

บริษัทย่อย (บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน))  (STOWER) มีรายได้จากงานโครงการและการให้บริการให้เช่า
สถานีโทรคมนาคมในต่างประเทศ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 72.68%  มีรายได้ลดลง  345.11 ล้านบาท เน่ืองจาก มี
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เลื่อนการเปิดประมูลงานติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่หลายโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2563 จึงทำให้การสั่งซ้ือ
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในปี 2564 ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าจะเริ่มประมูลได้ภายในไตรมาสที่ 2/2565  และ เริ่มรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคมในต่างประเทศ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึงสิ้นปี ธันวาคม 2564 และรับรู้ต่อเนื่องจนกว่าจะ
ครบสัญญาสัมปทาน 20 ปี และจะทยอยรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบงานตามแผนงานที่วางไว้ในปีถัดๆไป 

รายได้ท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจำ 
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➢ กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน   
กลุ่มบริษัท มีกำไรที่รับรู้ในปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน จำนวน 331 ล้านบาท เกิดจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน จำนวน 212.07 ล้านบาท เป็นการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า และกำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 244.94 ล้านบาท 

 
➢ กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย 

บริษัทย่อย (บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน))  (STOWER) กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
คือบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ผ่านตลาดเอ็ม เอ ไอ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอีกเพียง 4.71 ล้านบาทและกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิส
เท็มส์ 2 จำกัด (“SES2”)   

 
➢ รายได้อื่น 

      ในส่วนของรายได้อื ่นๆ นั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ และกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
  ค่าใช้จ่าย 

                                       
 สำหรับปี 2564 น้ี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,453.77 ล้านบาท ลดลง 472.52 ล้านบาท หรือ 24.53%   เม่ือ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของปี 2563  ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,926.29  ล้านบาท  

➢ ต้นทุนขายและต้นทุนจัดจำหน่าย 
ต้นทุนขายสินค้าจำนวน 1,060.45 ล้านบาท ลดลง 21.25 ล้านบาท หรือ 1.96% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อน ซ่ึงมีจำนวน 1,081.70 ล้านบาท เกิดจากราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงจากปีก่อนของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจ
ลวดเหล็กมีต้นทุนขายผันแปรไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น การจัดการขนส่ง ส่งผลให้ต้นทุนจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเพียง 8.14% 
รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการควบคุมวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและรัดกุม เพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบคงคลังมากเกินไป ภายใต้สภาวะที่
ตลาดเหล็กโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดได้เป็นอย่างดี 

ในปี 2563 ในส่วนกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า มีต้นทุนขายลดลงเน่ืองจากมีการจำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลออกทั้งหมด 
ในช่วงที่หยุดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายหยุดผลิตชั่วคราว จำนวน 21.91 ล้านบาท 
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➢ ต้นทุนจากงานโครงการและการให้บริการ 
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 164.13 ล้านบาท ลดลง 192.67 ล้านบาท หรือ 54% เมื่อเปรียบเทยีบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งมีจำนวน 356.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ เห็นว่ามีผลทำให้ต้นทุนงานโครงการในงบ
การเงินสูงกว่ารายได้งานโครงการ ซ่ึงเกิดจากการบันทึกต้นทุนของค่าใช้จ่ายในโรงงานผลิตทั้งหมด รวมเป็นต้นทุนของรายได้
จากงานโครงการที่มีการผลิตจริง  

 
➢ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 173.73 ล้านบาท ลดลง 49.30 ล้านบาท หรือ 22.10% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 223.03 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้กิจกรรมหลักที ่ลดลง  มีการปรับโครงสร ้าง
พนักงานและมีการปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น อีกทั้งมีการบริหารจัดการลูกหน้ีได้เป็นอย่างดี ทำให้มีการกลับรายการ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

 
➢ ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ส่วนใหญ่คือดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม ในปี 2564 จำนวน 21.23 ล้านบาท ลดลง 26.99 ล้านบาท หรือ 
55.97% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ลดลงเพราะ STOWER มีการจ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทย่อย และมีการลดวงเงินสินเชื่อ
ของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เกิดขึ้นประจำของปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โรงของบริษัทย่อยและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ รวมเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 166 
ล้านบาท 

 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  31 ธนัวาคม 2564 % 31 ธนัวาคม 2563 %  เพ่ิมขึ้น(ลดลง) % 

สินทรพัยห์มนุเวยีน  2,587.80 65% 1,241.73 46%  1,346.07 108% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน  1,416.93 35% 1,462.58 54%  (45.65) (3%) 

สินทรพัยร์วม  4,004.73 100% 2,704.31 100%  1,300.42 48% 

หนี้สินหมนุเวยีน  422.17 11% 401.09 15%  21.08 5% 

หนี้สินไม่หมนุเวยีน  414.23 10% 400.94 15%  13.29 3% 

หนี้สินรวม  836.40 21% 802.03 30%  34.37 4% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทั  2,123.13 53% 1,608.43 59%  514.70 32% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ NCI  1,045.20 26% 293.85 11%  751.35 256% 

รวนส่วนของผูถ้อืหุน้  3,168.33 79% 1,902.28 70%  1,266.05 67% 

รวมส่วนของหน้ีสินและผูถ้ือหุน้  4,004.73 100% 2,704.31 100%  1,300.42 48% 

 

➢ สินทรัพย์ 
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 4,004.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,300.42 ล้านบาท 

หรือ 48% เม่ือเทียบกับปี 2563 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการรับเงินล่วงหน้าจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีครบ
กำหนดตามอายุครั้งสุดท้าย จำนวนเงิน 363.55 ล้านบาท มีลูกหน้ีการค้ามากขึ้นกว่าปีก่อน จำนวน 99 ล้านบาท และสินค้า
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คงเหลือมากขึ้นกว่าปีก่อน จำนวน 83 ล้านบาท จากการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งมอบลูกค้าได้รวดเร็วกว่าเดิมรวมถึงราคา
สินค้าที่สูงขึ้น และบริษัทย่อยเพิ่มเงินฝากเพื่อค้ำประกันวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ในการสต็อคสินค้าเพื่อ
เตรียมรองรับการส่งมอบให้กับลูกค้า และการรับรู้การวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 
308.23 ล้านบาท  

 
➢ หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวม 836.40 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเพียง 4% เน่ืองจากบริษัทย่อยวงเงิน

กู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 63 ล้านบาท เพื่อเตรียมสินค้าส่งมอบกับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น เจ้าหน้ี
ลดลง 54 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 57 ล้านบาท และหน้ีสินภาษีเงินได้ค้างจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน กำไรจาก
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและกำไรจากการขายเงินลงทุน เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มบริษัท สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ดีกว่าเดิม 

➢ ส่วนของผู้ถือหุ้น  
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,168.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,266.05 ล้านบาท หรือ 

67% เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงแล้ว)  ซ่ึงมีจำนวน 1,902.28 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นบริษัทเพิ่มขึ้น 515 ล้านบาท และส่วนของ NCI  เพิ่มขึ้น 751 ล้านบาท และจากส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
ในบริษัทย่อยและกลุ่มบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 2564  
อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญ 2564 2563 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 6.13 3.10 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E 
Ratio) 

0.26 0.42 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 10.39% 0.84% 
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) 13.75% 0.83% 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  2.85 2.16 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 6.13 เท่า เพิ่มขึ้น 3.03 เท่าเม่ือเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2563 
      อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.26 เท่าลดลง 0.16 เท่าเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 มาจาก
ผลประกอบการ ปี 2564 ดีขึ้นกว่าปีก่อน 32% หรือ 514.70 ล้านบาท 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ 10.39% และอัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น เท่ากับ 13.75% เพิ่มขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2563 จากกำไรสุทธิปี 2564 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทได้ใช้สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างคุ้มค่า
ก่อให้เกิดรายได้และกำไร อย่างต่อเน่ือง 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท เท่ากับ 2.85 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริการจัดการที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น 
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 คุณภาพของสินทรัพย์ 
 

 

• ลูกหนี้การค้า-สุทธิ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้สุทธิในปี 2564 จำนวน 314.57 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อยทั้งจำนวน 

เนื่องจากลูกหนี้ในส่วนของบริษัท จำนวน 84.11 ล้านบาท ได้มีการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง

จำนวนแล้ว โดยสามารถแบ่งแยกลูกหน้ีได้ตามอายุหน้ีได้ดังน้ี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีการค้าก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น

จำนวน 418.86 ล้านบาท และมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวน 104.29 ล้านบาท ทำให้มีลูกหน้ีการค้า

สุทธิจำนวน 314.57  ล้านบาท โดยเป็นลูกหน้ีที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจำนวน 245.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.57 ลูกหน้ี

การค้าที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 68.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.42 (ลูกหน้ีบริษัทย่อย (RWI) จำนวน 59.35 ล้าน

บาท และลูกหนี้บริษัทย่อย (STOWER) จำนวน 9.42 ล้านบาท) ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 

จำนวน 1.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30  (ลูกหนี ้บริษัทย่อย (RWI) จำนวน 0.85 ล้านบาทและลูกหนี ้บริษัทย่อย 

(STOWER) จำนวน 0.41 ล้านบาท)  ลูกหน้ีค้างชำระเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จำนวน 1.44  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

0.34  และลูกหน้ีการค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 102.05  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 24.37  (เป็นลูกหน้ีของบริษัท

จำนวน 84.11 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องและดำเนินคดีแล้ว ลูกหน้ีของบริษัทย่อย (RWI) จำนวน 6.40 ล้านบาท 

และลูกหนี้ของบริษัทย่อย (STOWER) จำนวน 4.87 ล้านบาท และลูกหนี้ของบริษัทย่อย (ENS) จำนวน 4.07 ล้านบาท) 

สำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นจำนวน 104.29 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น

ลูกหนี ้ของบริษัทจำนวน 84.11 ล้านบาท ลูกหนี ้ของบริษัทย่อย (RWI) จำนวน 7.32 ล้านบาท ลูกหนี ้ของบริษัทย่อย 

(STOWER) จำนวน 5.15 ล้านบาท และลูกหน้ีของบริษัทย่อย (ENS) จำนวน 5.11ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้ว

ว่า เป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสม  

  สำหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้าน้ัน โดยปกติบริษัทย่อยจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 7 – 90 วัน โดย

ปัจจุบัน บริษัทย่อยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหน้ี โดยติดตามทวงถามหน้ีที่ครบกำหนดกับลูกค้า และให้

เครดิตทางการค้าระยะสั้นสำหรับลูกค้ารายใหม่ โดยปี 2564  มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 109 วัน ซ่ึงลดลง เม่ือเทียบ

อายุหนี้ค้างชำระ 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ลูกหน้ียังไม่ถึงกำหนดชำระ 245.34 58.57 143.94 44.88 183.45 47.21 

ลูกหน้ีเกินกำหนดชำระ 

   0 -  3 เดือน 68.77 16.42 57.41 17.90 47.33 12.18 

   3 – 6 เดือน 1.26 0.30 6.52 2.03 36.26 9.33 

   6 - 12 เดือน 1.44 0.34 11.06 3.45 6.97 1.79 

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 102.05 24.37 101.76 31.74 114.54 29.49 

รวม 418.86 100.00 320.69 100.00 388.55 100.00 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (104.29) (24.90) (105.25) (32.82) (117.95) (30.36) 

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 314.57 75.10 215.44 67.18 270.60 69.64 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 67 - 

กับปี 2563 มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 93 วัน โดยปี 2564 บริษัทย่อย (RWI) มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 

94 วัน และบริษัทย่อย (STOWER) มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉลี่ยประมาณ 143 วัน   

• สินค้าคงคลัง 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงคลังสุทธิในปี 2564 จำนวน 292.23  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 82.80 ล้านบาท  

หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39.54 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงคลังแสดงได้ดังน้ี 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงคลังสุทธิประมาณ 292.23 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของ

สินค้าสำเร็จรูป คิดเป็นประมาณร้อยละ 27.55  งานระหว่างทำ คิดเป็นประมาณร้อยละ 19.92 สัดส่วนของวัตถุดิบ คิดเป็น

ประมาณร้อยละ 47.30  และมีสัดส่วนของวัสดุโรงงาน  คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.23 และไม่มีสินค้าระหว่างทาง สินค้าคง

คลังที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีได้ดำเนินการบริหารจัดการสินค้า

คงคลังให้เหมาะสมและได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร

จัดการสินค้าคงคลังอย่างทันท่วงที 

หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังจะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียน จาก 

42.81 เท่า ในปี 2563 เป็น 17.35 เท่า ในปี 2564 ซ่ึงเทียบเท่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 20.76 วัน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก ปี 

2563 ซ่ึงมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 13 วัน ทั้งน้ีเป็นไปตามปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ที่เป็นผลมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

  

  

ลักษณะของสินค้าคงคลัง 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินค้าสำเร็จรูป 93.62 27.55 47.58 17.98 70.08 14.41 

งานระหว่างทำ 67.68 19.92 74.09 27.62 146.81 30.18 

วัตถุดิบ 160.73 47.30 125.14 47.28 239.23 49.18 

วัสดุโรงงาน 17.77 5.23 18.87 7.13 30.12 6.19 

สินค้าระหว่างทาง - - - - 0.24 0.24 

รวม 339.80 100.00 265.68 100.00 486.48 100.00 

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า

คงเหลือ 
(47.57) (14.00) (55.26) (20.88) (102.67) (21.10) 

รวม 292.23 86.00 209.42 79.12 383.81 78.90 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 68 - 

สภาพคล่อง 

• กระแสเงินสด 
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 1,134.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

ที่มีจำนวนเงิน 299.80 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 834.48 ล้านบาท  ซ่ึงมีเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

รายการ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (240.17) 

เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน          517.43 

เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน       556.47 

เงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 833.73 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 0.75 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี เพิ่มขึ้น 834.48 

 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน  240.17 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทมผีล

การดำเนินงานสำหรับปีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช่เงินสดมีผล

ขาดทุนจำนวน 14.29 ล้านบาท มีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืนเพิ่มขึ้น จำนวน 113.38 ล้านบาท ลูกหน้ี

ตามสัญญาเช่าเงินทุนลดลงจำนวน 34.03 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 75.11 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

เพิ่มขึ้น จำนวน 20.12 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่นลดลง 64.35 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจาก

สัญญาเพิ่มขึ้นจำนวน 32.25 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุและปรับโครงสร้างองค์กร 3.65 ล้าน

บาท ดอกเบี้ยรับเงินสด จำนวน 14.29 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 12.78 ล้านบาท รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ 

ที่จ่าย จำนวน 0.59 ล้านบาทและเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 11.56 ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 517.43 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทมี

เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 290.22 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ่ายซ้ือ

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 142.36 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินซื้อส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุม จำนวน 82.14 ล้านบาท บริษัทรับเงินจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 417.71  

ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหน้ีค่าสินทรัพย์ จำนวน 48.26 ล้านบาท  บริษัทย่อย(STOWER) 

รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 130.10 ล้านบาท บริษัทย่อย 

(RWI) มีเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 56.26ล้านบาท 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 556.47 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทย่อย

(STOWER) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน จำนวน 57.00 ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI) มีเงินสดรับจากการ

จำหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจำนวน 53.97 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย (RWI , STOWER) 

จำนวน 240.92 ล้านบาท และบริษัทย่อย (STOWER) มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
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จำนวน 271.50 ล้านบาท  และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน จำนวน 0.98 ล้านบาท และเงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญา

เช่าและดอกเบี้ย จำนวน 15.14 ล้านบาท 

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

• หนี้สิน 
ณ  สิ้นปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวมจำนวน 836.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 34.37 ล้านบาทจากสิ้น

ปี 2563 ซ่ึงมีจำนวน 802.03 ล้านบาท   ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบริษัทย่อย (RWI) ได้รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อซ้ือวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 63.22 ล้านบาท และบริษัทและบริษัทย่อย มีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 78.20 ล้านบาท

จากผลประกอบการในปี 2564 

หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2564 มีจำนวน 422.17 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจำนวน 21.08 ล้านบาท จากสิ้นปี 2563  ซึ่งมี

จำนวน 401.09 ล้านบาท  มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อย (RWI) มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 63.22 

ล้านบาท  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืนลดลง จำนวน 54.33 ล้านบาท (เจ้าหน้ีการค้าบุคคลภายนอกลดลง 49.88 

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 14.13 ล้านบาท) บริษัทย่อย (STOWER) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นทั้ง

จำนวน 57.00 ล้านบาทและจ่ายชำระเจ้าหน้ีค่าหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 10.00 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อย (ENS) มี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจากผลการดำเนินงานจำนวน 78.20 ล้านบาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2564 มีจำนวน 414.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.29 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งมี 

400.94  ล้านบาท  เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อเช่าที่ดิน อาคาร พื้นที่สำนักงาน ยานพาหนะ

และอุปกรณ์และบริษัทย่อย (RWI) มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่า ที่ดินโรงงานตามสัญญาเช่าใหม่กับการนิคมอุตสาหกรรม 

ลดลงจำนวน 31.24 ล้านบาท และมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น จำนวน 16 ล้านบาท และมีการจ่ายระหว่างปี จำนวน 

6.42 ล้านบาท 

จากหน้ีสินดังกล่าวข้างต้น มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.26 เท่า ลดลงจากปี 2563 เน่ืองจากส่วน

ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสะสมลดลงจากผลการดำเนินงานปี 2564 

 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,123.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 514.70 ล้านบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมีจำนวน 1,608.43 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 
348.52 ล้านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 169.06 ล้านบาทและบริษัทได้จัดสรร
สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 12.11 ล้านบาท 
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เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company ที่เน้นการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งปัจจัยที่จะมี

ผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนและจะลงทุน  

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังน้ี 

1.  บริษัทย่อย (STOWER) ประกอบธุรกิจ 

• ธุรกิจ ผลติ และ จ าหน่าย เสาไฟฟ้าแรงสูง โครงสรา้งเหลก็ทัว่ไป โครงสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อย และ เสาโทรคมนาคม 
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน คือ 

-  แหล่งที่มาของรายได้หลัก มาจากการรับงานผลิตให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 
ทั้งจากการยื่นซองประกวดราคาตรงกับทาง EGAT เอง หรือ การประมูลงานเพื่อรับจ้างผลิตให้แก่
ผู้รับเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าให้แก่ EGAT ดังน้ัน หากมีปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อปริมาณงานที่จะเปิดให้ยื่น
ซองประกวดราคา หรือบริษัทไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางด้านราคาที่ยื่นประมูล จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความผันผวน
ของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทจึงได้วางแผนการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืนๆ ที่
มีความสามารถในการผลิตอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติม เช่น การรับจ้างผลิตเสาโครงสร้าง
เหล็กเพื่อโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน ๆ และ การรับจ้างชุบสังกะสี เป็นต้น  

- แหล่งที ่มาของรายได้จากการสร้างสถานีโทรคมนาคมของบริษัทย่อยของ  STOWER ที ่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งต้องทำการสร้างเสาสถานีและส่งมอบที่ต่างประเทศ โดยจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อส่งมอบ
สถานี และทยอยรับรู้รายได้ค่าเช่าเสาโทรคมนาคมเป็นรายเดือน การส่งมอบงานตามแผนงานต้องมี
การคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างสถานีต่าง ๆ หากการคัดเลือกสถานีที่มีความเหมาะสมล่าช้า จะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทย่อยของ STOWER ที่ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการ
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสถานีและติดตั้งเสาโทรคมนาคมก่อนรับออเดอร์จากทางบริษัทคู่ค้าเพื่อลดความ
เสี่ยงการส่งมอบงาน 

- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทั้งในส่วนของเหล็กและสังกะสี ซ่ึงอาจผันแปรไปตามสภาวะเศรษฐกิจ
โลกและปริมาณอุปสงค์และอุปทานของตัววัตถุดิบชนิดน้ัน ๆ   ซึ่งการผันผวนของราคาวัตถุดิบ จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของราคาวัตถุดิบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และมีการปรับการคำนวณราคาขายให้สอดคล้องกับราคา
วัตถุดิบ 

2.  บริษัทย่อย (RWI)  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง  และลวดเชื่อมไฟฟ้า  โดยมี

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินงาน คือ ราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันในด้านการขายหากมีการ

แข่งขันสูงอาจทำให้ราคาสินค้าลดลงส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นลดลง และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงว่าลูกค้ามี

ความต้องการสินค้ามากหรือน้อย 

3.  บริษัทย่อย (ENS) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้แก่ บริษัท  เอสซีจี 

เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดำเนินงานคือ กรณีเครื่องจักรหยุดชะงักจะทำให้บริษัทขาดค วาม

4.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนนิงานอยา่งมีนัยสำคญัในอนาคต 

(Forward Looking) 
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ต่อเนื่องในการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน จะทำให้บริษัทไม่มีรายได้จากการประกอบการและมี

ค่าปรับเน่ืองจากไม่สามารถดำเนินงานตามได้ตามสัญญา  และกรณีที่ราคาก๊าซธรรมชาติในอัตราอุตสาหกรรมและราคาก๊าซ

ธรรมชาติในอัตราโคเจน มีการปรับตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน มีการปรับไม่เป็นไปในทางเดียวกันก็จะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดำเนินงานของบริษัท 

4.   บริษัทย่อย  (PLE) จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ

ดำเนินงาน คือ การปฏิบัติงานสัญญาตามที่ได้รับให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซ่ึงมีปัจจัยเรื่องการที่ลูกค้าต้องส่งมอบพื้นที่ให้

บริษัทเข้าไปปฏิบัติงานได้ หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา  ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการวางแผนการใช้เครื่องจักรและการรับงานโครงการอื่น  ๆ ที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงหากการ

ดำเนินงานในโครงการน้ันยังไม่แล้วเสร็จ  แต่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปปฏิบัติงานในโครงการใหม่ก่อน ทำให้มีต้นทุนใน

การขนย้ายเครื่องจักรเพิ่มขึ้นและจะต้องเจรจาขอชดเชยจากลูกค้า ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการ 

5.   บริษัทย่อย (WJC) จำกัด ประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ โดยรับ

งานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม พลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ 

โทรคมนาคม ปัจจุบันได้หยุดดำเนินการ 

บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่

มีอยู่เดิม หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
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• ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป        
 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ 

 
รายการ 

2564 2563 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

(%) 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,134.28 28.32 299.80 11.09 354.45 8.50 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 

        กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
- - 0.34 0.01 17.29 0.41 

   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – กิจการที่เก่ียว    

ข้องกัน 
0.16 - 0.19 0.01 - - 

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน –  

         กิจการอ่ืน 
356.29 8.90 240.53 8.89 359.55 8.62 

   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 31.04 0.78 24.51 0.91 14.85 0.36 

   ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนส่วนที่ถึงกำหนด 

         ชำระภายในหน่ึงปี 
35.95 0.90 33.19 1.23 35.94 0.86 

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้อง

กัน 
- - - - 8.06 0.19 

   สินค้าคงเหลือ 292.22 7.30 209.42 7.74 383.81 9.21 

   สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 737.85 18.42 429.62 15.89 328.25 7.87 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์
ที่จะ    

         จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้  

         เพื่อขาย 

- - 4.10 0.15 1,136.81 27.27 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,587.80 64.62 1,241.73 45.92 2,639.01 63.31 

 
  

4.3  ข้อมูลทางการเงิน 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

 ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 
สินทรัพย์ (ต่อ) 

 
รายการ 

2564 2563 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 

 
189.28 

 
4.73 

 
133.02 

 
5.23 

 
218.15 

 
5.23 

     สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.01 - 0.01 - 86.76 2.08 

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 59.08 2.18 32.69 0.78 

     เงินลงทุนในการร่วมค้า    - - - - - - 
     เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 

     ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 87.18 2.18 123.13 4.55 150.90 3.62 

     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 342.63 8.56 351.23 12.99 351.23 8.43 

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 552.29 13.79 539.47 19.95 570.52 13.69 
     สินทรัพย์สิทธิการใช้ 148.81 3.72 178.50 6.60 - - 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.80 0.09 6.64 0.25 2.97 0.07 

     สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19.47 0.49 13.71 0.51 31.60 0.76 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 73.46 1.83 57.81 2.14 84.89 2.04 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,416.93 35.38 1,462.58 54.08 1,529.70 36.69 

รวมสินทรัพย์ 4,004.73 100.00 2,704.31 100.00 4,168.71 100.00 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
รายการ 

2564 2563 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

หนี้สินหมุนเวียน       
     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 187.96 4.69 124.74 4.61 192.33 6.44 
     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน –  
       กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
0.21 

 
0.01 

 
0.20 

 
0.01 

 
0.2.0 

 
- 

     เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจการอ่ืน 139.62 3.49 193.95 7.17 320.14 7.68 

     หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 3.87 0.10 1.20 0.04        52.92 1.27 
     เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน - - 57.00 2.11 49.00 1.18 

     ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 64.69 1.55 

     หน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ 
       ภายในหน่ึงปี 

 
6.55 

 
0.16 

 
6.20 

 
0.23 

 
1.55 

 
0.04 

     หุ้นกู้ - - - - 300.00 7.20 

      ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 78.20 1.95 2.03 0.08 1.18 0.03 

      เจ้าหน้ีค่าหุ้น 5.77 0.14 15.77 0.58 26.86 0.64 
      หน้ีสินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะ           
         จำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสิน      
         ทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
429.30 

 

 
10.30 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 422.17 10.54 401.09 14.83 1,438.16 34.50 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       
     หน้ีสินตามสัญญาเช่า 146.63 3.66 168.64 6.24 1.40 0.03 
     หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 63.65 1.59 33.52 1.24 57.80 1.39 
     หุ้นกู้ - - - - 300.00 7.20 
     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 60.67 1.52 59.55 2.20 65.61 1.57 
     หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 139.30 3.48 137.18 5.07   188.39 4.52 
     ประมาณการรื้อถอน 3.99 0.10 1.78 0.07 0.30 0.01 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ) 

 
รายการ 

2564 2563 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

% มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

หนี้สินไม่หมุนเวียน (ต่อ) 
      หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 0.27 0.01 1.20 0.03 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 414.23 10.34 400.94 14.83 614.70 14.75 

รวมหนี้สิน 836.40 20.89 802.03 29.66 2,052.86 49.24 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   ทุนเรือนหุ้น 
      ทุนจดทะเบียน      
      หุ้นสามัญ 1,341,255,471 หุ้น  
          มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 1,341.26 33.49 - - - - 
     หุ้นสามัญ 968,684,506 หุ้น  
          มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท - - 968.68 35.82 968.68 23.24 

      ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 
      หุ้นสามัญ 745,141,929 หุ้น  
          มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 745.14 18.61 745.14 27.55 745.14 17.87 
      ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 891.31 22.26 891.31 32.96 891.31 21.38 
   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วน ในบริษัทย่อย 

569.87 14.23 400.81 14.82 - - 

   กำไร (ขาดทุน) สะสม       
   จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 57.51 1.44 45.40 1.68 45.40 1.09 

   ยังไม่ได้จัดสรร  (213.30) (5.33) (553.33) (20.46) (594.70) (14.27) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    72.60 1.81 79.10 2.93 493.33 11.83 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 2,123.13 53.02 1,608.93 59.48 1,580.47 37.91 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย 

 
1,045.19 

 
26.10 

 
293.85 

 
10.87 

 
535.39 

 
12.84 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,168.33 79.11 1,902.28 70.35 2,115.85 50.76 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,004.73 100.00 2,704.31 100.00 4,168.71 100.00 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 
รายการ 

2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

รายได้       

     รายได้จากการขาย 1,185.05 62.13 1,049.16 60.94 1,427.57 67.74 

     รายได้จากงานโครงการและการ
ให้บริการ   

122.10 6.40 419.16 24.35 647.00 30.70 

     เงินปันผลรับ 0.19 0.01 0.13 0.01 0.08 - 

     กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ 
        สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
457.01 

 
23.96 

 
126.26 

 
7.33 

 
- 

 
- 

     กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        ที่ถือไว้เพื่อขาย 

71.64 3.76 20.85 1.21 - - 

     รายได้อ่ืน 71.51 3.75 106.17 6.17 32.89 1.56 

รวมรายได้ 1,907.49 100.00 1,721.73 100.00 2,107.54 100.00 

ค่าใช้จ่าย       
     ต้นทุนขาย 1,060.45 *89.49 1,081.70 *103.10 1,475.25 *103.34 

     ต้นทุนจากงานโครงการและการ
ให้บริการ 

164.13 *134.42 356.80 *85.12    900.31 *139.15 

     ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 27.89 1.46 25.79 1.50 33.72 1.60 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 173.73 9.11 223.03 12.95 212.89 10.10 

     ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ 
         สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
502.87 

 
23.86 

     ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - - 16.74 0.97 358.63 17.02 

     ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - 149.44 8.68 69.87 3.32 

     ค่าใช้จ่ายหยุดผลิตชั่วคราว - - 21.91 1.27 - - 
     ต้นทุนทางการเงิน 21.23 1.11 48.22 2.80 62.23 2.95 

รวมค่าใช้จ่าย 1,447.42 75.88 1,923.63 111.73 3,615.77 171.56 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4.71) (0.25) (2.66) (0.15) (28.93) (1.37) 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 455.35 23.87 (204.56) (11.88) (1,537.15) (72.94) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (82.21) (4.31) 28.54 1.66 (1.56) (0.07) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 373.13 19.56 (176.03) (10.22) (1,538.72) (73.01) 
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รายการ 

2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงิน 

     กำไรที่เกิดขึ้นระหว่างปี 
     โอนจัดประเภทรายการเข้ากำไรหรือ

ขาดทุน 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

1.09 
 

     (1.45) 

 
 
 
 

0.05 
 

(0.07) 

 - - - - (0.36) (0.02) 
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (8.53) (0.45) 0.72 0.04 0.38 0.02 

 (8.53) (0.45) 0.72 0.04 0.02 - 

รายการที่ไม่จัดประเภทเข้างบกำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของ
บริษัทร่วม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

9.61 

 
 
 

0.56 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

    กำไร (ขาดทุน) ขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
0.47 

 
0.02 

 
(8.63) 

 
(0.50) 

 
(5.42) 

 
(0.26) 

 0.47 0.02 0.98 0.06 (5.42) (0.26) 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิภาษีเงินได้ (8.06) (0.42) 1.69 0.10 (5.40) (0.26) 

กำไร (ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 365.08 19.14 (174.33) (10.13) (1,544.12) (73.27) 

การแบ่งปันกำไรขาดทุน       

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 348.52 18.27 16.63 0.97 (929.80) (44.12) 

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ 
ควบคุม 

 
24.61 

 
1.29 

 
(192.65) 

 
(11.19) 

 
(608.92) 

 
(28.89) 

 373.13 19.56 (176.03) (10.22) (1,538.72) (73.01) 

การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม       

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 346.03 18.14 19.04 1.11 (932.31) (44.24) 
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ

ควบคุม 
 

19.05 
 

1.00 
 

(193.37) 
 

(11.23) 
 

(611.81) 
 

(29.03) 

 365.08 19.14 (174.33) (10.13) (1,544.12) (73.27) 

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
    ส่วนท่ีเป็นของบริษัท 0.4677  0.0223  (1.2478)  

*  %  ต้นทุนขาย/รายได้จากการขาย 
*  %  ต้นทุนจากการให้บริการ/รายได้จากการให้บริการ 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

รายการ 
2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน       

   กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 430.74 (179.35) (11.91) (10.50) (928.27) 1,352.83 

ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนก่อน 
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) 
   จากกิจกรรมดำเนินงาน 

 
 

 
 

 
 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (โอนกลับ) 

 
0.59 

 
(0.25) 

 
(1.41) 

 
(1.24) 

 
10.71 

 
(15.61) 

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - - 0.01 0.01 1.36 (1.98) 

    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (8.88) 3.70 (47.30) (41.68) 35.51 (51.75) 

    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม 
        ของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
(457.01) 

 
190.28 

 
(126.26) 

 
(111.27) 

 
505.83 

 
(737.20) 

    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน - - 149.44 131.69 69.87 (101.82) 

    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ - - (1.36) (1.19) - - 

    ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1.69 (0.70) 0.15 0.13 - - 

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 46.05 (19.18) 53.79 47.40 106.65 (155.43) 
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
        (โอนกลับ) 

(1.08) 0.45 16.74 14.75 358.63 (522.67) 

     (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและ 
         ตัดจ่ายสินทรัพย์ 

 
1.41 

 
(0.59) 

 
26.74 

 
23.56 

 
(14.81) 

 
21.59 

กำไรจากลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน (0.04) 0.02 - - - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
    (โอนกลับ) 

 
2.36 

 
(0.98) 

 
(64.69) 

 
(57.01) 

 
64.69 

 
(94.28) 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 5.25 (2.18) 6.29 5.54 13.04 (19.01) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
     บริษัทร่วม 

4.71 (1.96) 2.66 2.34 28.93 (42.16) 
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รายการ 

2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ) 
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี   อำนาจควบคุม 

 
24.61 

 
(10.25) 

 
(192.65) 

 
(169.77) 

 
608.92) 

 
887.44 

    ขาดทุนจากการจำหน่ายเง ินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

 
- 

 
- 

 
2.36 

 
2.08 

 
0.76 

 
(7.10) 

    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

 
(71.64) 

 
29.83 

 
(20.85) 

 
(18.37) 

 
- 

 
- 

     เงินปันผลรับ (0.19) 0.08 (0.13) (0.11) (0.08) 0.12 

     ดอกเบี้ยรับ (14.09) 5.87 (17.89) (15.77) (16.14) 23.52 
     ดอกเบี้ยจ่าย 21.23 (8.84) 48.22 42.49 62.23 (90.69) 

กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน   
   ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 

   และหนี้สินดำเนินงาน 

 
 

(14.29) 

 
 

5.95 

 
 

(178.05) 

 
 

(156.91) 

 
 

(310.00) 

 
 

451.79 

สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง       

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- 
      กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
0.48 

 
0.20 

 
15.62 

 
13.77 

 
3.10 

 
(4.52) 

   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่ 
       เก่ียวข้องกัน 

 
0.03 

 
(0.01) 

 
(0.19) 

 
(0.17) 

 
(0.40) 

 
0.58 

    ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- 
        กิจการอ่ืน 

 
(113.38) 

 
47.21 

 
82.74 

 
72.92 

 
404.06 

 
(588.88) 

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 30.52 (14.17) 30.52 26.89 10.99 (16.02) 

   สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอ่ืน (6.34) 2.64 (1.46) (1.29) 36.27 (52.86) 
   สินค้าคงเหลือ (75.11) 31.28 221.68 195.36 201.54 (293.54) 

สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็น 
     สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

 
- 

 
- 

 
129.30 

 
113.95 

 
(102.06) 

 
148.74 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (20.12) 8.38 37.08 32.68 (11.44) 16.67 

   
หน้ีสินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- 
        กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
 

0.01 

 
 

- 

 
 

0.03 

 
 

0.03 

 
 

0.01 

 
 

(0.01) 

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน- 
        กิจการอ่ืน 

(64.35) 26.79 (124.89) (110.06) (272.92) 397.75 

  หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 32.25 (13.43) (76.00) (66.98) 25.96 (37.83) 

  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.27) 0.11 0.27 0.24 - - 
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รายการ 

2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3.65) 1.52 (19.76) (17.41) (6.60) 9.62 

  เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน (230.71) 96.06 116.90 103.02 (21.47) 31.30 

    เงินสดรับดอกเบี้ย 14.29 (5.95) 18.34 16.16 20.25 (29.51) 
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (12.78) 5.32 (43.16) (38.03) (43.97) 64.08 

    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 0.59 (0.25) 32.32 28.48 0.56  (0.81) 

    เงินสดรับจ่ายภาษีเงินได้ (11.56) 4.81 (10.93) (9.63) (23.98) 34.95 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ดำเนินงาน 

 
(240.17) 

 
100.00 

 
113.47 

 
100.00 

 
(68.61) 

 
100.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
   เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ 0.93 0.18 4.20 0.78 - - 

    เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงิน 
         หมุนเวียนอ่ืน 

 
(142.36) 

 
(27.51) 

 
(9.86) 

 
(1.82) 

 
(143.84) 

 
(94.57) 

    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 
         ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 
290.22 

 
56.09 

 
30.46 

 
5.62 

 
46.36 

 
30.48 

    เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงิน 
         ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
- 

 
(114.67) 

 
(21.15) 

 
(478.60) 

 
(314.67) 

     เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 
         ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

 
- 

 
201.51 

 
37.17 

 
571.09 

 
375.48 

     เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนใน 
         บริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1.69) 

 
(1.11) 

      เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน 
         บริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17.77 

 
11.69 

      เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุน 
          ในบริษัทร่วม 

 
- 

 
- 

 
(31.05) 

 
(5.73) 

 
0.95 

 
0.62 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)     
     เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน 
          ในบริษัทร่วม 

 
- 

 
- 

 
5.09 

 
0.94 

 
- 

 
- 

     เงินสดจ่ายซ้ือส่วนได้เสียจากผู้มีส่วนได้ 
          เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

 
(82.14) 

 
(15.87) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียจาก 
          ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

417.71 80.73 - - 
 

- 
 

- 

     เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 
          และจ่ายชำระหน้ีค่าสินทรัพย์ 

 
(48.26) 

 
(9.33) 

 
(32.25) 

 
(5.95) 

 
(30.31) 

 
(19.93) 

     เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 8.81 1.70 2.07 0.38 5.57 3.66 
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รายการ 

2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

    เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.51) (0.29) (4.92) (0.91) - - 
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือ 
         ไว้เพื่อขาย 

130.10 25.14 417.44 76.99 152.17 100.05 

     เงินสดรับจากการจำหน่าย 
           อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
10.00 

 
1.93 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

     เงินปันผลรับ 0.19 0.04 0.13 0.02 0.08 0.06 

     เงินสดจ่ายเจ้าหน้ีค่าหุ้น (10.00) (1.93) (11.10) (2.05) - - 

     (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติด 
            ภาระค้ำประกัน 

 
(56.26) 

 
(10.87) 

 
85.13 

 
15.70 

 
12.55 

 
8.25 

   เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
   กิจกรรมลงทุน 

 
517.43 

 
100.00 

 
542.18 

 
100.00 

 
152.10 

 
100.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน            

   เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบัน 
       การเงิน 

 
63.22 

 
11.36 

 
- 

 
- 

 
(152.27) 

 
(118.75) 

   เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
       กิจการอ่ืน 

(57.00) (10.24) 8.00 (1.13) 9.50 7.41 

   เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 
       กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
- 

 
- 

 
(67.58) 

 
9.51 

 
- 

 
- 

   เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - - - - 300.00 233.94 
   เงินสดจ่ายหุ้นกู้ - - (600.00) 84.46 (300.00) 233.94 

   เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนของบริษัทย่อย - - (34.54) 4.86 - - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)           
   เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 
        จากธนาคาร 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
326.30 

 
254.44 

   เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - - (44.50) (34.70) 

   เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน 
        ของบริษัทย่อย 

53.97 9.70 - - - - 

    เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของ 
        บริษัทย่อย 

240.92 43.29 - - - - 

    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อยส่วน 
        ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

271.50 48.79 - - - - 

   เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุนบริษัท (0.98) (0.18) - - - - 
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รายการ 

2564 2563 2562 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

        ย่อย 

   เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (6.42) (1.15) (12.32) 1.73 (7.13) (5.56) 

   เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หน้ีสินตามสัญญาเช่า (8.73) (1.57) (3.92) 0.55 (3.66) (2.85) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
    กิจกรรมจัดหาเงิน 

556.47 100.00 (710.37) 100.00 128.24 100.00 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ 

 
833.73 

 
73.50 

 
(54.71) 

 
(18.25) 

 
211.72 

 
59.73 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
    ณ วันต้นปี 

299.80 26.43 354.45 118.23 142.25 

 

 

 

40.13 

  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
      อัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด  
      และรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
0.75 

 
0.07 

 
0.07 

 
0.02 

 
0.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.14 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
      ณ วันสิ้นปี 

 
1,134.28 

 
100.00 

 
299.80 

 
100.00 

 
354.45 

 
100.00 

 

อัตราส่วนการเงินท่ีสำคัญ 

บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง  เน็ตเวิร์ค  จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญ ตามงบการเงินรวม ณ  31 ธันวาคม 
รายการ 2564 2563 2562 

อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 6.13 3.10 1.83 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 5.25 2.68 0.67 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.58) 0.15 0.07 

อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการค้า เท่า 3.29 3.85 3.47 

ระยะเวลาการเรียกเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 109.59 93.45 103.81 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  เท่า 17.35 42.18 27.85 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 20.76 8.54 12.93 

อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหน้ี  เท่า 12.42 7.77 6.45 

ระยะเวลาชำระหน้ี  วัน 29.00 46.32 55.83 

Cash cycle วัน 101.35 55.67 60.91 
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รายการ 2564 2563 2562 

อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 

อัตรากำไรขั้นต้น % 6.32 2.03 (11.39) 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน  % 34.84 (13.93) (74.17) 

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร % (52.74) (55.47) N/A 

อัตราผลกำไรสุทธิ  % 26.66 1.13 (44.12) 

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น  % 13.75 0.83 (45.30) 

 อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการจัดการ  (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 10.39 0.48 (18.79) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 55.49 10.78 (77.32) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์  เท่า 0.57 0.50 1.70 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.39 0.50 1.30 

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เท่า (9.77) 3.58 2.13 
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายเงินสดชำระภาระผูกพัน เท่า (0.58) 0.12 0.08 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 25.66 - - 
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5.1.1 ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) : บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)     

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Capital Engineering Network Public Company Limited 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ด้านธุรกิจลงทุน  (Holding Company) 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17  

ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

ทุนจดทะเบียน : 1,341,255,471  บาท 

ทุนเรียกชำระแล้ว :   745,141,929  บาท    

มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาท ต่อหุ้น 

เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107536000935 

โทรศัพท์ : 0-2049-1041   

โทรสาร : 0-2049-1045 

website : www.cenplc.com 

 

  

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 

5.1  ข้อมูลท่ัวไป 
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5.1.2 การลงทุนในบรษิัทอ่ืนท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
1.  บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  (มหาชน) (STOWER) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์และบริการ 

(1)  เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  

(2)  เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย  

(3)  เสาโทรคมนาคม 

(4)  โครงสร้างเหล็กทั่วไป 

(5)  การบริการชุบสังกะสี 

(6)  การจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่   : 247  ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศัพท์ : 0-2543-9020-8   

โทรสาร : 0-2543-9189,  0-2543-9029 

website : www.skytower.co.th 

จำนวนหุ้นที่จำหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 4,343,633,540.40 บาท  และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  

2,696,957,692.30 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,969,576,923 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : จำนวน 9,183,933,844  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 34.88 
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2.  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด  (มหาชน) (RWI) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย  

(1) ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed 
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”) 

(2) ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand 
for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”) 

(3) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) 
(4) ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ 

“OLC”) 
(5) ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้า  ตำบลมาบตาพุด   

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  21150 

ที่ตั้งสำนักงาน :   1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท์ : 0-2049-1001-4   

โทรสาร : 0-2049-1005-6 

website : www.rwi.co.th 

จำนวนหุ้นที่จำหน่าย   : ทุนจดทะเบียน 477,258,296.50 บาท และทุนชำระแล้ว 318,182,593 

บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 636,365,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : จำนวน 386,207,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.59 

 
  

http://www.ewc.co.th/
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3.  บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด  (ENS) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนให้แก่บริษัท เอสซีจี 

เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด 

ที่ตั้งสำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี   

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท์ : 0-2049-1041     

โทรสาร : 0-2049-1045 

โรงงาน 

หนองแค 1 

: 40 หมู่ 2  ถนนริมคลองระพีรพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี  18140 

โรงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 

 

: 61 หมู่ 1  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้  อำเภอหนองแค   

จังหวัดสระบุรี 18230 

จำนวนหุ้นที่จำหน่าย   : ทุนจดทะเบ ียน 242,000,000 บาท  และทุนจดทะเบ ียนชำระแล้ว  
242,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้    
หุ้นละ 100  บาท  

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ :  จำนวน 2,419,995 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00    
 

4.  บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด  (WJC) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริการก่อสร้างงานโลหะ  งานออกแบบ และบริการขึ้นรูปโลหะ มีโรงงาน

ตั้งอยู่ที่แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน  อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ 

ที่ตั้งสำนักงาน : 543/4  หมู่ 1  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ : 038-340-104 

โทรสาร : 038-340-105 

จำนวนหุ้นที่จำหน่าย   : ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150,000,000 บาท แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : จำนวน 1,413,800  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 94.25   
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5.  บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  (PLE) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและรับขุดเจาะอุโมงค์ 

ที่ตั้งสำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704   

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120   

โทรศัพท์ : 0-2049-1041     

โทรสาร : 0-2049-1045 

จำนวนหุ้นที่จำหน่าย   : ทุนจดทะเบ ียน 150,000,000 บาท  และทุนจดทะเบ ียนชำระแล้ว  

144,000,000  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

100  บาท 

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : จำนวน 1,439,996  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00   

 

6.  บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส  จำกัด  (EBM) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 

ที่ตั้งสำนักงาน : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 

10120   

โทรศัพท์ : 0-2049-1041 

โทรสาร : 0-2049-1045 

จำนวนหุ้นที่จำหน่าย   : ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว  50,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ : จำนวน 4,950,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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5.1.3 บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จำกัด 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง 

เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4036 

นางสาววันดี    เอ่ียมวณิชชา  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210  

นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 

นางสาวชื่นตา ชมเมิน   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570  

นายเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท์  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 

บริษัท เอส พี ออดิส จำกัด 

503/31 อาคารเคเอสแอลทาวเวอร์ 

ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4 
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 - ไม่มี - 

  

5.2  ข้อมูลสำคัญอ่ืน 
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5.3.1 คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 - ไม่มี – 

 

5.3.2 คดท่ีีกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างมีนัยสำคญั แต่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ 
 - ไม่มี – 
 

5.3.3 คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกตขิองบริษัท 
 - ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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 -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  ตลาดรองกรณีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอ่ืน 
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-  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยอารี 

5.5  สถาบันการเงินท่ีติดต่อประจำ 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

สวนท่ี 2
การกํากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ 

และมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ

สิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแข่งขันได้ และมี

ผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซ่ึงมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ 

หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า

ให้กิจการอย่างยั่งยืน 

(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

หลักปฏิบัติท่ี 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

(Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติท่ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 

หลักปฏิบัติท่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

(Nurture innovation and Responsibility Business) 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

หลักปฏิบัติท่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  จรรยาบรรณพนักงาน  และนโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติงานน้ันเป็นไปโดยถูกต้อง ดังน้ี 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกบัดูแลกิจการ 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 96 - 

หลักปฏิบัติท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรท่ีสร้างคุณค่า 

ให้กิจการอย่างย่ังยืน  

(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีใน

ฐานะผู้นำขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการ

เติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อม ๆ กันซึ่งประกอบด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม  ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้การบริหาร  การดำเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้าง

อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้วยความเปิดเผย  โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 

2. ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นและ
พิจารณากิจการต่าง ๆ  อย่างสม่ำเสมอ 

3. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส  และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. เม่ือกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใด ๆ  ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปี
บัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ 

5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท, ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทำธุรกิจกับบริษัท  ไม่
ว่าจะดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อ่ืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีต้อง
ไม่ขัดต่อระเบียบของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

6. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท  กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้ม่ันใจว่าได้แสดงข้อมูลเก่ียวกับฐานะทาง
การเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง  โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ 

7. ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้
ม่ันใจว่าได้แสดงข้อความ  หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี  ทะเบียนหรือ
เอกสารอ่ืนใดของบริษัท 

 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ 

นโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามที่นโยบายกำหนด 

รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับกรรมการบริษัท ซ่ึงกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทน้ีจะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัท

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ ้น ตลอดจนแนวทางที ่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการ

ดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ มีอำนาจอนุมัติ

เรื่องต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนด 
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คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเก่ียวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้

เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบใน

การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้

มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อ

กฎหมายด้วย   อน่ึง จรรยาบรรณทางธุรกิจน้ีบังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 

ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มีการ

ทำในเรื่องที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

หลักปฏิบัติท่ี 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

  (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 

ในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอื่นที่

เก่ียวเน่ืองที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกราย อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท  พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและส่งผ่านผลตอบแทนน้ันให้กับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีน้ัน กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมี

การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการดำเนินงาน เป็นต้น  โดยคำนึงถึงสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้

แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโต

อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคน

ในบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกัน

ขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน 

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ทั้งภายในและ

ภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล  สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เม่ือพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูก

ละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึง

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังน้ี 

 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 98 - 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com 
2. แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท ์

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โทร. (02) 049-1041     E-mail : Chirdsak@cenplc.com 

• เลขานุการบริษัท 
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 4012   E-mail : Jantharat@cenplc.com 

3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง   

• ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   “ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ” หรือ 

• คุณเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ 

• คุณจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์   “เลขานุการบริษัท” 
บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  

1011  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 049-1045 
 

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณา

เป็นรายกรณีไป   

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง

เบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยผู้แจ้งเบาะแส

และข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัทแต่อย่างใด 

หลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซ่ึง

จะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และ

ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่าง  ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม

กฎหมายและมีจริยธรรม 

ทั้งน้ี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันในการ

กำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื ่อเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น การกำกับดูแลนโยบายและการ

ดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

 

 
 

http://www.cenplc.com/
mailto:Jantharat@cenplc.com
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1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย

เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  บัญชี  การเงิน เป็นต้น  ซ่ึงกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งน้ี คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสำคัญใน

การกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนด

นโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 คณะดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ 

จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซ่ึงมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุด

ย่อย จำนวน 4 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า

ก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ  31 ธันวาคม 25634 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 

9 คน ประกอบด้วย 

จำนวน (คน) สัดส่วน 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 1 3 42.86 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 - 1 14.29 

กรรมการอิสระ 3 - 3 42.86 

รวม 6 1 7 100.00 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการ ทั้งคณะ ซ่ึง

เป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการ

อิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น

ประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
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ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
เพื่อให้ม่ันใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดย
กรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัท   โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
บุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังน้ี 

1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตาม
ข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีท่ี
ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ี
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งท่ีว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท

2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งน้ี
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย  และ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดย
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนท่ีจะนำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณา

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งสาม

4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ัง
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกต้ังเข้ามาใหม่ได้

6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในการ ปี 2564 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ 

1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาตรี ศรีอุทารวงศ์ กรรมการบริษัท   กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท 
ทั้งนี้ นายชาตรี  ศรีอุทารวงศ์ ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทอีก ในการน้ีบริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังน้ันบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้ 
1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริษัท  
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัท 
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อีกวาระหน่ึง 

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด   และเม่ือ
ครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้   สรรหาและ
กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์

2. บริษัทมิได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเน่ือง โดยเชื่อว่าอายุหรือ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู ้ความสามารถและประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าที ่แต่ละคนมี และพร้อมที ่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท  ตามที ่ได้ร ับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น  ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดเผยวันเดือนปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้า
ดำรงตำแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 One Report ข้อ 8.1 คณะกรรมการ

3. บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เน่ืองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่าน้ัน

4. คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปี
การดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการอิสระ ปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
จำนวนปี 

ดำรงตำแหน่ง 

1. นายจักรธาร โยธานันท์ 26 สิงหาคม 2551 12 ปี 

2. นายยรรยง       วัฒนวงศ์พิทักษ์ 24 ธันวาคม 2555 8 ปี 

4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 14 สิงหาคม 2558 5 ปี 

- การสรรหากรรมการ 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

- การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื ่องจากปัจจุบันบร ิษัทย ังมิได้แต ่งตั้ ง

คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



 บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)   แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564 

- 102 - 

3. จำนวนบริษัทท่ีกรรมการดำรงตำแหน่ง
บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน  5 บริษัท เพื่อให้

กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั ้งใจและมุ ่งม ั ่นในการปฏิบัติหน้าที ่กรรมการบริษัท ตามที ่ได้ร ับความไว้วางใจจาก

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ ่มที ่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจน้ัน  เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย 

• สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในปี 2564 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

• สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในปี 2564 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท

• สำหรับผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนมากกว่า 2 บริษัท
ในปี 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง บริษัท 

นายธีรชัย ลีนะบรรจง - กรรมการ - บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ 
- บมจ. สกาย ทาวเวอร์ 

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น  ไว้ในแบบ 56-1 

One Report ซึ่งบริษัทมั ่นใจว่าจะไม่ก่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่

กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลา

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 

ทั้งน้ี บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในธุรกิจน้ัน ๆ ไปเป็นกรรมการบริษัท

ย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การ

จัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ 

เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิผล การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
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4. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย 
จำนวน 

(ราย) 

กรรมการ

อิสระ 

กรรมการที่ 

ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่ 

เป็นผู้บริหาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3 3 - - 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 2 1 - 

4. คณะกรรมการบริหาร 3 - - 3 

หมายเหตุ :  - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 

     - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

       ความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง  และเสนอเรื่องให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืน ๆ ตามความ

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ  และทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคณุวุฒิ 

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น    

นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ 

เป็นประจำทุกปี  

ทั้งน้ีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้

บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง

กันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ    

บริษัทได ้จ ัดทำกฎบัตรอำนาจหน้าท ี ่ชุดปรับปรุงครั ้งล ่าส ุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอำนาจหน้าที่ของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ข้อ 9.2 

คณะกรรมการชุดย่อย)  รวมทั้งได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท  โดยได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จำนวน 3 คน  ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 

การเงิน  และบริหารเป็นอย่างดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที ่  บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตร
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คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล  สอบทานข้อมูลทางการเงินที่

เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น  

กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ

เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี  

●  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและเป็น

กรรมการที ่ไม่เป็นกรรมการบริหาร  เป็นผู ้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู ้บริหารระดับสูง  โดย

เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   ประสบการณ์  ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจาก

การขยายตัวทางธุรกิจ  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลัง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

●  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี  

ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 

●  คณะกรรมการสรรหา 

 ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความ

เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความ

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท

ว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตาม

ข้อบังคับของบริษัท  

●  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน  ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน   

มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 

 คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ

บริษัท และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  ภายใต้

ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุม

คณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
 

5. การประชุมคณะกรรมการ 
1.  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง  โดยได้จัดทำกำหนดการประชุม

กรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน  ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของ

ทุกปี  
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2.  นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน 

การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

3.  การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น

ได้อย่างอิสระ  การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก  โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ

การประชุม  ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระน้ัน ๆ ตามแต่กรณี  หากคะแนนเสียงเท่ากัน 

ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ในปี 2564 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 

4.  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่าง

รอบคอบและเป็นธรรม  ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  ในกรณีที ่กรรมการบริษัทคนหนึ ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับ

ผลประโยชน์เก่ียวกับเรื่องที่มีการพิจารณา  กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

5.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เก่ียวข้อง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อ

ผ่านเลขานุการบริษัท 

6.  คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ 

7.  คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่าน

ล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น 

เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน

วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม  ทั้งน้ีกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง   

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานของบริษัท  และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

แฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

ในปี 2564 มีการประชุม ดังน้ี   

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง  ซ่ึงจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของการประชุม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็น
ประจำทุกไตรมาส ดำเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย  ในปี 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท 

- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ  
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6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน  โดย

เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการ 

นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี  

ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 

2.5 ล้านบาท ซึ ่งลดลงเมื ่อเทียบกับปี 2563 โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั ้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้นำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืน

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ ่งได้รับจากบริ ษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ ้น  หุ้นกู้  หรือ

หลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท  ทั้งน้ี บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ในแบบ 56-

1 One Report ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่

และความรับผิดชอบของแต่ละคน 

ในปี 2564  ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ  

ประจำปี 2564   และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ  บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 One 

Report ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแ สดงความเห็น และการตัดสินใจไม่แสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หน่ึงผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

หรือบริษัทย่อย 

คณะกรรมการ จะกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการ

ติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดำเนินการ หากผลการดำเนินการต่ำกว่า

เป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื ่อกำหนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง มีการ

ประเมิน กำหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนา 

เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ียังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนระบบการ

ควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ  และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่  

โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น  อีกทั้งยังกำหนดให้

กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง  ซ่ึง

เป็นส่วนได้เสียที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

บริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะ

พิจารณาทบทวนเป็นประจำปีทุกปี  

ในปี 2564 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
 

8. การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการ

บริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์  ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ

ประจำปี  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแล และติดตามผลการ

ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่าง  ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการ

พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ

ถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย (บริษัทเปิดเผยอำนาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ข้อ 8. คณะกรรมการ) 

ในปี 2564 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ 
 

เลขานุการบริษัท 

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2551  กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัท

มีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้   

นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 

21 สิงหาคม 2563  และยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย และได้ผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ  ชื่อหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เม่ือวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 และมีประสบการณ์การทำงานเก่ียวกับด้านกำกับ

ดูแลกิจการ 
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ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับ

เลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  โดยมอบหมายให้ นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  ผู้ช่วย

ผูจั้ดการฝ่ายกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์  ซ่ึงมีความรู้ด้านการบริหารการจัดการเพื่อสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการ

ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
 

9. การรวมหรอืแยกตำแหน่ง 
บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย

จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มี

การถ่วงดุลอำนาจ โดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน เน่ืองจากอยู่ระหว่างการสรรหาประธาน

กรรมการบริษัท แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ

คณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่าง  ๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการ

พิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด  ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  เพื่อ

ความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคน

สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่  และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  

ทั้งน้ี  ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อม่ันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการ

ทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร  ซ่ึงบริษัทเชื่อม่ันว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเข้าใจ

ในหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีมาโดยตลอด ซึ ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื ่องที ่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของ

คณะกรรมการแต่ละคณะที่เก่ียวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 3 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำในการบริหารงานวาง

แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย

และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ  

หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษา/การอบรมว่า จะเป็น

การพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่าน

มากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่าน

การอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program 

(DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ของสมาคม
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ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่นหลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร 

Company Secretary ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ

เป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อ

นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ  Director Accreditation Program 

(DAP) ครบทุกคน 
 

ในปี 2564 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังน้ี 
  

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร  หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม 

นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง - CFO Certification Program รุ่นที่ 23  
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

ในรูปแบบ Online 8 วัน และ Onsite 2 วัน 

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา

ทบทวนผลงานและปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติ

ไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ

แนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านได้แก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังน้ี 

ช่วงคะแนน เกณฑ์ประเมิน 
มากกว่าร้อยละ 80 ดีมาก 

มากกว่าร้อยละ 70-80 ด ี

มากกว่าร้อยละ 60-70 พอใช้ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60  ต่ำกว่ามาตรฐาน 
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ซ่ึงการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 

ลำดับ หัวข้อประเมิน ผลประเมิน (ร้อยละ) ระดับ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
100.00 ดีมาก 

2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 ดีมาก 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
100.00 ดีมาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 100.00 ดีมาก 

การประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สำหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินโดย

พิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังน้ี 

1. ภาวะผู้นำ
2. ผลการดำเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์

หลักปฏิบัติท่ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร 

(Ensure Effective CEO and People Management) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคคลกรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู ้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และรองกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วน

หน่ึงในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังน้ันบทบาทหน่ึงของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำกับดูแลให้การสรรหาบุคคล

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กำหนด

โครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้อง

กับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท 

1. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตำแหน่งผู้นำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความ

เชื่อม่ันให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที    

คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บรหิาร

ระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังน้ี 

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเก่ียวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ
ความรู้ และทักษะที่ต้องการ

2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
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บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอด

ตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน ซ่ึงเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น

ผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป 
 

2. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็น

ผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นตอนต่อเน่ือง 
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ 
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง 
4. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม 
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น 
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน 
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ 
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย์ ต่อองค์กรและมอง

ภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป 
 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ

ผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน ซ่ึงเป็นการประชุมผล

การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปี

ถัดไป  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนแผนการสืบทอดงาน 
 

3. ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ 
ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

บริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่าง  ๆ  

ดังน้ี 

1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่น ๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท 
โครงสร้างองค์กร คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น 

2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท 
เพื่อรับทราบข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ 
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หลักปฏิบัติท่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

  (Nurture innovation and Responsibility Business) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในเกือบทุกกระบวนของการดำเนินงานจะต้องให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทยังได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างจิตสำนึกของพนักงานบริษัทและบริษัท

ย่อยให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน 

“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้

เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  
 

บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 

1. ผู้ถือหุ้น  
บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื ้นฐานของผู ้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ 

กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน 

ที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ 

ดูแลรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อม่ันว่าจะได้รับข้อมูลที่

ถูกต้อง  

ในปี 2564 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 

196.64 ล้านบาท เน่ืองจากขาดทุนสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งบริษัท

ต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่าง ๆ  

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำ เสมอเป็นประจำทุก ไตร

มาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 

ทั้งน้ี  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเล็กโทรนิค  
 

2. พนักงาน 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที ่สุดในการขับเคลื ่อนธุรกิจสู่

ความสำเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งม่ันพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ

ทำงานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุก

คนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองค์กร  โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแล

พนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงานรู้รักสามัคคี มีความ

เชื่อม่ัน และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและ

โยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 113 - 

บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงาน

ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และ

รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความม่ันคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ

ของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา  ควบคู่ไปกับการกำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความ

รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  
 

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ  ผล

การปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ที ่ด ีขึ้น อีกทั ้งบริ ษัทย่อยยังได้จัดตั้ง

คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ในการทำงาน

ผ่านช่องทางที่กำหนด 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่

สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน  และ

ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมี

การดูแลในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม 

สวัสดิการพนักงาน  :  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อ

ส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็น

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสม

เงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิกเม่ือพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะ

ได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน  

บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการ

สวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี)  เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ

บริษัทย่อย  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบ

ของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการแ ละสิทธิ

ประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภท

ต่าง ๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  

ให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน 

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน 

- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง  ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง 
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2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน 

- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 

- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงาน 

- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน 

- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน 

- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ 

- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู ่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
สงเคราะห์เม่ือพนักงานถึงแก่กรรม 

3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความม่ันคงในอนาคต 

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงทางสมาชิกจะได้รับเงินสบทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-5  ของค่าจ้าง โดย
สมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก 

- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

- จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน 
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย 

- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน 
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ 

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน 
 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตาม

ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การ

จัดการ และคุณภาพชีวิต  โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี  ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า 50% 

ของจำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี 

การฝึกอบรม จำนวนพนักงาน อัตราการ

ฝึกอบรม 

อบรมครบ 6 ชั่วโมง 34 คน 27.90 % 

อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง 88 คน 72.10 % 

จำนวนพนักงาน ณ ส้ินปี 2565 122 คน 100.00% 
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ชื่อหลักสูตร จำนวนชั่วโมง 

6401 การผลิตลวดเหล็กคอนกรีตเส้นเดี่ยวแรงดึงสูง 60 

6402 การชุบล้างลวด 20 

6403 การดึงลดขนาดลวดขั้นที่ 1 20 

6404 การดึงลวดขนาดลวดขั้นที่ 1 20 

6405 การผลิตลวดเหล็กคอนกรีตเส้นเดี่ยวแรงดึงสูง 20 

6406 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 6 

6407 การ Coiling ลวด 20 

6408 การผลิตลวดเหล็กคอนกรีตเส้นเดี่ยวแรงดึงสูง 20 

6409 การชุบล้างลวด 20 

6410 การรับจ่ายพัสดุ และการประเมินสภาพภายในคลังพัสดุ 20 

6411 การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังสินค้า 20 

6412 FortiGate Next Generation Firewall Level1 12 

6413 ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2564 6 

6414 HR How To Manage PDPA 12 

6415 เจาะประเด็นการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 6 

6416 เข้าใจ คำนวณประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 6 

รวมท้ังสิ้น 16 หลักสูตร 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  :  บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญ

กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็น

รูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  เพื่อ

ดำเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน

สม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย

ภายในอาคาร  ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเน่ืองทุก ๆ ปี  บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ

และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังน้ี 

- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซ่ึงสิ่งแวดล้อม 

- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มี
สภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการ
ทำงานได้อย่างปลอดภัย 

- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดขึ้นอย่าง
เข้มงวด 
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ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน  :  นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัท
ย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่าง ๆ และร้องทุกข์
เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา  โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่าง ๆ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตามลำดับต่อไป  

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนท่ีเป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับ
ความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน 
เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น 

ในปี 2564 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกท่ีไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซ่ึงได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

3. ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนิน

ธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้า
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของท้ังสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและ
บริการในราคาท่ีเป็นธรรม  

บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีได้ตกลงไว้กับลูกค้า 

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดย
มิชอบ 

- มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  

- ให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
- ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนด

ไว้ 
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ

สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก  โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำเนินการอย่าง
เป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 

ในปี 2564 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น ๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร  เพื่อมิให้ข้อบกพร่องน้ัน
เกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้อง
รายงานต่อฝ่ายบริหารทุกคร้ัง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคำสั่งซ้ือสินค้าอย่างต่อเน่ือง 
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4. คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ

คู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังน้ี 

• บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม  ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท  

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

• ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า 
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องทำการค้ากับ

บริษัทเท่าน้ัน 
• ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง 
 

ในปี 2564  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า 

5. คู่ค้า 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ

ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซ่ึงความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัด

ต่อกฎหมาย 

• ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า 

• มุ ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที ่ด ี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู ่ค ้า  เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation 

• กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 

• มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 

ในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 
 

6. เจ้าหนี ้
บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อ

เจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด  พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้ี เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหน้ี

ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า 

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซ่ึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้ี  

ในปี 2564 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้ีการค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระ

หน้ีแต่อย่างใด  
 

7. แรงงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดำเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 

 

8. สิทธิมนุษยชน 
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดย เคารพต่อ

กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของ
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ธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร 

เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  สังคม 

ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ 

• ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

• หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

• ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มี การเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม  

• จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม 

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และ

ไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว 
 

9. สิทธิทางการเมือง 

• บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

• ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

 

10. ภาครัฐ 
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่าง

เคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

หน่วยงานภาครัฐ  ทั้งน้ีบริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

11. ชุมชนและสังคม  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความ

รับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน ราชการใน

การสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป ดำเนินธุ รกิจ 

เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  

• สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ 

• จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุนให้แก่
มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  โรงพยาบาล  และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น 

• เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด  
 

บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรม

โรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงาน

ความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและเป็นไปอย่างยั่งยืน 
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บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงานสีขาว

ปลอดยาเสพติด  จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
   

12. สิ่งแวดล้อม  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดย

คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหน่ึงในพันธกิจของบริษัท 

• ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยขับเคลื่อนทั้งจาก
ภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน 

• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015  

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม   

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงจัดทำอย่างต่อเน่ือง 
 

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน 

และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเน่ือง  

ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน  ให้ความรู้เก่ียวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน 

• ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วน
โรงงานและสำนักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสง
สว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซ่ึงให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบสารเรืองแสง
เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืน
ยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น 

• ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ
ระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO 
Conference 

 

หลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

  (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะกำกับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 
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1. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
สำนักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละปี และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่
จะเกิด เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 

อน่ึง ในรอบปี 2564 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับ

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยง

กับบริษัท โดยสรุปที่สำคัญได้ดังน้ี 
 

1. ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา และในปี  2564 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

หรือกฎหมายต่าง ๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่บริษัทอื ่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเน่ืองมาจากประเด็น

เรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน 

การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินการใด ๆ  อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศ

ข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด 

อนึ ่ง กรรมการบริษัทและผู ้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทำที ่เป็นการขัดต่อ     

กฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการ

กระทำ ดังต่อไปน้ี 

- ไม่มีการกระทำที่เป็นการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

- ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือการกระทำผิดด้านจริยธรรม 
 

2. การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการ ซ้ือ

หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี ้ยังกำหนดให้

กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  

หากมีการซ้ือ ขายหุ้นของบริษัท  ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน

ทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการ

ตามที่กำหนด   
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เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการ

ล่วงหน้า  เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซ้ือขายหุ้นของบริษัท ให้

แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซ้ือขาย    
 

ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลา

ที่ห้าม 
 

ทั้งน้ี การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซ่ึงนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้บริหาร 4 รายแรก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อมจัดทำรายการ

สรุปไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” 

3. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีเสียได้เสียของตน หรือของ

บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายว่า

ด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้

กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังน้ี  

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

2.  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นำส่งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ต่อเลขานุการบริษัท
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจำปีทุกปี ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปี ถึงแม้ว่า
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม 
 

ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

4. การดูแลเร่ืองการซื้อขายสินทรัพย์ 
บริษัทดูแลการซ้ือขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.  

5. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ

ด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น  ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื ่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที ่ ไม่ใช่บริษัทย ่อย  

(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ข้อ 12 รายการระหว่างกัน) 
  

รายการที่เกี ่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report  
 

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้

เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน 
 

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  และได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

ด้วยความโปร่งใส  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยกำหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี  และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน  บริษัทได้ปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน และในกรณีที่มีการทำรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกำหนดของสำนักงาน 

ก.ล.ต. โดยก่อนทำรายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง 
 

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น  เพื่อให้

กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษัท

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสี ยมีท่านใดบ้าง  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้

เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  การกำหนดราคา  มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็น

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามเวลาที่กำหนดและได้

เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหน่ึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

ในปี 2564 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้น และ

บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่

บริษัทย่อย และไม่มีการทำรายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ

การค้า ของปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report 
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7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

- การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน  ด้านรายงานทางการเงิน และด้าน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที ่วางไว้  เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท  โดย

หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสม

และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุม

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมด้วย  ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO 

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท 

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และการควบคุม

ภายใน ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report “ข้อ 11. การควบคุมภายใน” 
 

- การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอ  และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและ

ผู้ถือหุ้นทราบ  และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ดำรงตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทำหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความ

เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน  มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ 

โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท    
 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

เพียงพอ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็น

บุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงาน

ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่าย

บริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอ
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ของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแล

กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
 

8. การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการบริหารความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความเหมาะสม

และความเพียงพอต่อการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ 
 

9.  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่ิงแวดล้อม  และสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัท  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น  เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ

การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  
 

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสำคัญที่กรรมการบริษัทจะต้อง

กำกับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กระบวนและการกำกับดูแลในเรื่องของการร้องเรียนของผู้มี

ส่วนได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท ี ่อาจเกิดขึ ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ มีดังน้ี 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ   จรรยาบรรณพนักงาน  และนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ

การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ  ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความม่ันคงแก่

กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวม  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง

ความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัท 
 

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ

พนักงาน  โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากน้ี ในการปฐมนิเทศกรรมการและ

พนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะ

ร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน 
 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตาม

คู่มือฯ ซ่ึงกำหนดให้เป็นแผนประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมขอเสนอแนะ 

และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน  

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั ่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้ องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption Council : CAC)  ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัทแคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  ผ่านการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

การฝึกอบรมและการส่ือสาร 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ  นโยบายของขวัญและ

การเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผ่านทางบอร์ด

ข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทาง

ธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท 
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากทุจริต 

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง

จากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังน้ี 

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชำระเงิน      เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่
เหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
บริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส 
และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทาง
วินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เก่ียวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้ง
ผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว ทั้ง

องค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และ
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ประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างระบบ ควบคุม

ความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
 

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริต 

คอร์รัปชั่น ดังน้ี  

1. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครอง    ผู้แจ้ง
เบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ 

2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็น
ประจำทุกไตรมาส  โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทำงานที่เป็นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตในการ
ปฏิบัติงาน 

3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหน่ึงของการว่าจ้าง 
หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)  

 

ในปี 2564 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด 

1. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ
บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
เชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้ 

2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล) 
3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึกรายละเอยีด

ของขวัญทั้งหมด และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  เพื่อนำไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงานหรือ
บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม  

 

ในปี 2564 บริษัทไม่มีการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  
 

นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน  

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้ง

เบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทาง

ในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังน้ี 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com 
2. แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท ์

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โทร. (02) 049-1041     E-mail : Chirdsak@cenplc.com 

 

http://www.cenplc.com/
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• เลขานุการบริษัท 
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 4012   E-mail : Jantharat@cenplc.com 

3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง   

• ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   “ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ” หรือ 

• คุณเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ 

• คุณจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์   “เลขานุการบริษัท” 
บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  

1011  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 049-1045 
 

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณา

เป็นรายกรณีไป 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง

เบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ 
 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัทแต่อย่างใด 
 

นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing) 

1. บริษัทกำหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำ
คอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด  ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจาก
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน
ตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น 

3. บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กล ไกที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้
ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ซ่ึงข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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ในปี 2564 ที่ผ่านมาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้

ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้าน

แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่นต่าง ๆ ทั้ง

ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หาก

พบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทตามลำดับ  
 

นโยบายท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อย

จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการสนับสนุนให้พนักงาน

สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และ

องค์กรภาครัฐ อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า 
       

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธ์ิทางการค้า 
 

หลักปฏิบัติท่ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

  (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

บริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความ

เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่

หลากหลาย ได้อย่างม่ันคงในระยะยาว  ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้ง

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซ่ึงเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่ายเกิดความม่ันใจ ดังน้ี 

1.  การกำกับดูแลกิจการ   บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู ่มือแก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ทั ้งยังจัดทำบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงาน

ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com 
 

http://www.cenplc.com/
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2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ

บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน 

ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  โดยเผยแพร่ ผ่าน

ช่องทางตลาดหลักทรัพย์  และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

• ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปีของ
บริษัท บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดย
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. อัน

เน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

• ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ีได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้ น
หรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
และจัดให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซ่ึงผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน 

• การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิ
ตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริ ษัทได้มีการเผยแพร่
คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

ก.ล.ต. นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท

อย่างแท้จริง  ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี” ของรายงานประจำปี 

ในปี 2564 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต 
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลา
และ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเน่ืองมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด  

 

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    บริษัท

ตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความม่ันใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ควบคู่กับรายงานของผู้สอบ

http://www.cenplc.com/
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บัญชี  โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้น โยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือ

ปฏิบัติสม่ำเสมอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 

4. การเปิดเผยการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได ้ร ับการพิจารณาเห ็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุม ัต ิจาก

คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

และผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และ

มูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัท  พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน” 

ในปี 2564 ไม่มีรายการทำรายการเก่ียวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  
 

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามที่

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังน้ี  

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59) 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

• การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 
วันทำการนับแต่วันที่มีดำรงตำแหน่ง 

ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการ

จัดทำแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” 
 

6. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง  ซ่ึง

เป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยมี

มาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังน้ี  

• รายการมีส่วนได้เสียเม่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก 

• รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 

• รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี 

• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่านน้ันไม่ต้อง
ยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 

• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ไดร้ับ
การเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจากวัน
สิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี ้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  

ในปี 2564 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน

รอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
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7.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท        ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน

ได้เสีย  และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  มี

ความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือ

ผู้อ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเองและ/หรือผู้อื่น  และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย  ทั้งน้ี 

บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของ

บริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง 

นอกจากน้ีในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทาง

วินัยไว้  ซ่ึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด 

ในปี 2564 กรรมการ ผู ้บร ิหารและพนักงานของบร ิษัท ได ้ปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายกฎระเบ ียบอย่างเคร ่งครัด                     

ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ  
 

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบรษัิท 

เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  ซ่ึงถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม  

ในปี 2564 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” 

(Corporate Social Responsibility (CSR) Report) 
   

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก

หน่วยงานทั ้งบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับ

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจ

ขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ 

ในปี 2564 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง 

และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน 

พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดย

ในปี 2564 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน 
 

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศ  ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสำนักงาน  

ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วัน

ปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้นเพื ่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

www.cenplc.com 

2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้น

ปี และที่มีการซ้ือขายระหว่างไว้ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท” 
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3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการ

แข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี 

แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และสามารถดาวน์โหลดได้ 

4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report หัวข้อ “1.3 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 

5. เปิดเผยปัจจัยความเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ     “3. ปัจจัยความเสี่ยง” 

6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ  กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ 

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน 

เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ  หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจำนวนครั้ง

การเข้าร่วมประชุม” และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 One Report ใน

หัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ 

และจำนวนค่าตอบแทนที ่แต่ละท่านได้ร ับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่ าจ่าย

ค่าตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูง  สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืน

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ ซ่ึงเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบ 

56-1 One Report ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร” 

8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา  ในหลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้าง

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หัวข้อย่อยการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ใน

หัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

10. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืน ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 

One Report ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” 

11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปี แบบ   56-1 One Report  ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง 

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 

12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  พร้อม

รายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “เอกสาร

แนบ 5” 

13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ในหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายในที ่เหมาะสม ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
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14. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถ

ดาวน์โหลดได้ 

15. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ 

16. เปิดเผยข้อบังคับ  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

17.  เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท 

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารผ่านสื่อที่

หลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1.  จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน 

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่ 

  คุณจันทรัษฎ์   สอดส่องจิตร์   

  เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ 

  โทรศัพท์ :   (02) 049-1041 ต่อ 4012    โทรสาร : (02) 049-1045 

E-mail  :  Jantharat@cenplc.com 

2.  บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าในธุรกิจของบริษัทย่อย ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้

เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทย่อย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานใน

กระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า 

3.  สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังน้ี 

• โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

• โครงสร้างองค์กร 

• ข้อบังคับบริษัท 

• การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

• จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

• จรรยาบรรณพนักงาน 

• รายงานคณะกรรมการ 

• รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

• รายงานประจำปี / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 

• งบการเงินทุกไตรมาส 
 

  



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 134 - 

หลักปฏิบัติท่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

  (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจ้าของบริษัท 

และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความเป็น

เจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่าง  ๆ ของบริษัทอย่าง

ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผล

การดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่าน

ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังน้ี 
 

1. บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 
 

2. ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคาร
พาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น.  และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 30 

เมษายน 2564  สถานที่ประชุมคือ เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  โดย

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เนื่องจากเป็นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาและมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถ ือหุ้น 

บริษัทจึงมีนโนบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือ

หุ้น  โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งเป็นที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัด และจัดโต๊ะนั่งแบบเว้นระยะห่าง 

และมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และ การตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกายก่อนเข้าร่วมประชุมต้องไม่เกิน 37.5 องศา และมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

เดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เน่ืองจากอยู่ติดถนนร่มเกล้า-มีนบุรี โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
 

ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 
 

3. บริษัทให้ความสำคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทำต่อทิศทางการดำเนินงานกิจการ
ของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ  พิจารณา
อนุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซ่ึงจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็น
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด 
ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวาระสำคัญๆ เช่น  

 
 

http://www.set.or.th/
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- วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ 

- วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยมีข้อมูล
เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  การดำรงตำแหน่งในกิจการอ่ืนโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั ่นกรองจากคณะกรรมการบร ิษัท ซึ ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณว ุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่
ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งน้ีบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณา
กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม  โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงิน
ค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 
แบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :  ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความ
เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื ่อผู ้สอบบัญชี  สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  
ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับ
บริษัท  จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอ่ืนที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงาน
ประจำปี แบบ 56-1 One Report  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” 

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรกำไร  การจ่ายเงินปัน
ผล  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับ
ปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่
จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว 

 

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุ มผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการ
ประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบในแต่ละวาระ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร่ น่า (COVID-19) บริษัทจึงมี
มาตรการ การประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่บาดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงแบบคัด
กรอง COVID-19 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
การล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพ ื ่อให ้ผ ู ้ถ ือห ุ ้นได ้ม ีเวลาในการพิจารณามากยิ ่งข ึ ้นทางเ ว็ บไซต ์บร ิษ ัท คือ 
www.cenplc.com 
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5. บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) 
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ 
ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปน้ี 

- วัน เวลา  และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น 

- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา 

- รายงานประจำปีพร้อมด้วยงบการเงิน 

- วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนำเสนอให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง  พิจารณาอนุมัติ  เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้ง  พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น 

- วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที ่ได้รับการเสนอชื ่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ  ประวัติการศึกษา  ประวัติการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ประวัติการทำงานในปัจจุบันและในอดีต  จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน  ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีน้ัน ๆ ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การ
ถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง
ในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

- วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนอ่ืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  และความเห็นของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน
เปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

- ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

- นิยามกรรมการอิสระ 

- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่
กำหนดรายการ  ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 
และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ  ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 
www.cenplc.com  ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย ์แห่ง
ประเทศไทยอีกช่องทางหน่ึง 
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สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้า

ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม 
 

6. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมวาระและรายละเอียดการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม 
 

7. บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 10 วัน คือวันที่ 21-
23 เมษายน 2564 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วม
ประชุม 

8. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อม
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือ
หุ้นได้ 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังน้ี 
 

รายละเอียด 
จำนวน 
(ราย) 

จำนวน 
หุ้น 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

ผู้ถือหุ้นตามนายทะเบียน 2,948 745,141,929 100.00 
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 31 438,801,853 58.89 
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 35,912,400 4.82 
 - มอบฉันทะ 29 402,889,453 54.07 
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 20 357,106,543 47.92 
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น 9 45,782,900 6.14 

 

9. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง    (หุ้นของ
บริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้
กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซ่ึงมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกน
บาร์โค้ด 

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ 

11. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเก่ียวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและ
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ภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)  เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  
 

ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2564 และได้เผยแพร่หนังสือ

นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เม่ือวันที่ 9  

เมษายน 2564 ซ่ึงล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน 
 

12. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน  
 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ซ่ึงเป็นการ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน  
 

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับ

ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 
 

13. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก 
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดการลงทะเบียน
ด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  โดยใน
การลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี 

- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

- จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมา
ประชุมแทนตน 

- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง 
 

14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่
ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ คณะ
ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ประจำปี 2564 
จำนวน 2 คน คือ นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา   และ นางสาว วันดี  เอ่ียมวณิชชาแห่งสำนักงาน บริษัท บริษัท เอส พี 
ออดิท จำกัด และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด ้วย  
ต่อจากน้ันประธานกรรมการซ่ึงทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
 

15. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้น
เจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องได้ 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องในวาระใด กรรมการท่านน้ันจะแจ้ง

ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระน้ัน ๆ 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  เม่ือวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 กรรมการบริษัทมีทั้งส้ิน 8 คน มีกรรมการ

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 คน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 คน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด  
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ซึ่งประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

ของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมหรือเก่ียวข้องกับบริษัท 
 

16. บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ 
ของแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละ
วาระ ซักถามเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ

ประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 
 

17. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดย
วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน พร้อมทั้ง
เก็บบัตรลงคะแนน 
 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 
 

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระน้ัน บริษัทได้นับระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มี

การแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผล

คะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ 
 

18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 
โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้น
ควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลน้ัน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังน้ี 

- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

- ข้อมูลการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ 

- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท     เพื่อ
เป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป 

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เก่ียวโยงกันและ การซ้ือขายสินทรัพย์ที่สำคัญ 
ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการ
ดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเน่ือง 
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- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต ่างชาต ิ สามารถต ิดต ่อสอบถามข ้อมูลเกี ่ยวกับบร ิษัทโดยตรงจากเลขานุการบร ิษัท ผ ่าน E-mail : 
Jantharat@cenplc.com  หรือ โทรศัพท์สายตรง  (02) 049-1041 ต่อ 4012 

 

19. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งก รรมการที่
ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มี
ข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบพิจารณา 
 

20. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั ้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถ ือหุ้นในการพิจารณ าอนุมัติค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา 
 

21. ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปีทุกครั ้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการ
แต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการ
พิจารณา 
 

22. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามใน
วาระต่าง ๆ อย่างอิสระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 
 

ในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสักถาม  
 

23. บริษัทดำเนินการเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระ  ทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุม คือวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 
2564 
 

24. บริษัทดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  ภายหลังที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง ซ่ึงมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือ
หุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม คือ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพ
บรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม 
 

25. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดำเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซ่ึงสาระสำคัญประกอบด้วย 

- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ 

- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย 

http://www.cenplc.com/
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- มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซ่ึงประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตร
เสีย 

- ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 

26. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระบวนการ
นับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง
เท่าน้ัน แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังน้ัน
หากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับเม่ือขณะลงทะเบียนขึ้น ซ่ึงบัตรลงคะแนนดังกล่าวน้ันจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือ
ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันน้ีผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุม
ทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนน
เท่าไหร่ไปพร้อมกัน 

 

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วม

ประชุมพร้อมลงนามรับรอง 
 

ในปี 2564 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้ง

กรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงาน 

เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
 

27. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน  
ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

28. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป 
 

29. บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ
และทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำ
ข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.cenplc.com 
 

30. บริษัทมุ่งม่ันสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นัก
ลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิด
โอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด 

 

31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้น

http://www.cenplc.com/
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ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา 
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อ
บริษัท 
 

32. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 เมษายน 2564 และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ผ่านช่องทาง ดังน้ี 

 

- เว็บไซต์ www.cenplc.com 

- E-mail : Jantharat@cenplc.com 

- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง  
  คุณจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ (เลขานุการบริษัท) 

  บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

  เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 

  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 

ในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า 
 

33. บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัท ดังน้ี 

- บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท 

- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2564 

- คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 0.19 ซึ่งไม่เกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท 

- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float  เท่ากับร้อยละ 65.17 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซ่ึงเกินกว่าร้อย
ละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท 

- บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 9.88 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 
 

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการ

พัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ งานที่

สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า 

CG Code ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

1/2563 ได้อนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททาง

ธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้ 

 ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท    แต่ยังมี

บางเรื่องที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ 
 

http://www.cenplc.com/
mailto:Jantharat@cenplc.com
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1. บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี 
หรือจัดทำเป็นรายงานการพัฒนาที ่ยั ่งยืนแยกต่างหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative 
(GRI) 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

รายงานไว้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจำปีแล้ว 

2. บริษัทควรส่ือสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์ 
บริษัทมีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ข่าวสารต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนแล้ว 

3. บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึง
ฐานะทางการเงินของบริษัท 
บริษัทได้เผยแพร่ฐานะทางการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านระบบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแล
กิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ที่มีวาระการ

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ

และมีความเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็น

และมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี มี

การบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี  

และที่ประขุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่าน้ัน 
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 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทจุริต

และคอร์รัปชั่น โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การปฏิบัติงานน้ันเป็นไปโดยถูกต้อง 

บริษัทได้กำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่าง

เป็นธรรม โดยได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทไว้บนหน้าเว็บไซด์ของบริษัท (www.cenplc.co.th) ซึ่งถือเป็นหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

อย่างเคร่งครัด 

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทจะประกอบด้วยหลักสำคัญ ดังน้ี 

1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม 
2. การต่อต้านการทุจริตและติดสินบน 
3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
4. การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
7. การใช้ข้อมูลภายใน 
8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
9. บทกำหนดโทษ 

 

  

6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

mailto:rwi@rwi.co.th
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6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแล

กิจการ หรือกฎบัตรในรอบปีท่ีผ่านมา 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำกับกิจการของบริษัทและให้เหมาะสม
สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแล
กิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ 1 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การทบทวนการปฏิบัติตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี เป็นต้น 
 
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหน่ึงในแผนบริหาร

ความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซ่ึงมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส 

ซ่ึงปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อการทุจริตและ

คอร์รัปชั่นในช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

- เว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com 

- ประชาสัมพันธ์ ทาง แผ่นพับ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
อยู่ระหว่างขยายผลไปคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ในปี 2564 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 

2564 ซ่ึงมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 847 บริษัท  โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2564 และข้อมูลปี 2564 ที่เปิดเผย

สู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก” 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
90-100 ดีเลิศ 

80-89 ดีมาก 

70-79 ด ี
 

6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

http://www.cenplc.com/
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 จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักท่ีใช้ในการประเมิน 
 

หมวด 
หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ) น้ำหนัก (%) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 32 32 15 15 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 19 19 10 10 
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 29 29 20 20 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 53 53 20 20 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 108 108 35 35 

รวม 241 241 100 100 
     

 

ผลการประเมินการกำกับดูแลกจิการของบริษัท มีรายละเอียดดังน้ี 

หมวด 
2564 (%) 2563 (%) 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 93 93 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 82 91 
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 93 93 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 86 86 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 72 73 

รวม 82% 84% 

 

คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท 
โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปรง่ใส 
ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มี    ส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน 
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ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม

ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ

ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 

2564 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจำนวนกรรมการทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
 

 จำนวน (คน) สัดส่วน 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 1 3 42.86 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 - 1 14.29 

กรรมการอิสระ 3 - 3 42.86 

รวม 6 1 7 100 
  

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น

สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

  

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 

7.1  โครงสร้างการกำกบัดูแลกิจการ 

 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 148 - 

 

 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที ่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน  และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมการ   ทั้งหมดน้ัน 
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

 
คณะกรรมการบรษิัท 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดร.วิศิษฐ์    องค์พิพัฒนกุล 2. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 3. นายเชิดศักด์ิ  กู้เกียรตินันท์ 
 กรรมการบริษัท  รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ  กรรมการบริหาร  ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     
      
4. ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ 5. นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์ 6. นายจักรธาร  โยธานันท์ 
 รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
      
      
7. นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง     
 กรรมการบริษัท     
 กรรมการบริหาร     
      
      
      

7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบรษิัทย่อย 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์ 2. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 3. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ 
 ประธานกรรมการบริษัท  รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการอิสระ 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ      
      
4. นายเพียรชัย  ถาวรรัตน์ 5. ดร. นที   นาคธนสุกาญจน์ 6. นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง 
 กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ  กรรมการอิสระ  กรรมการบริหาร 
 กรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ       กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการสรรหาและ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   
 พิจารณาค่าตอบแทน     
      
7. นายณัชพล  พัชมณีปกรณ์     
 กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 
    

 กรรมการบริหารความเสี่ยง     
 เลขานุการบริษัท     
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คณะกรรมการบรษิัทย่อย 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายวรวิทย์  ศิริวัฒน์วิมล 2. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 3. นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล 
 ประธานกรรมการบริษัท  รองประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ    กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ         กรรมการตรวจสอบ      
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
      
      
4. นายอณิวุฒิ  พงษ์ไพจิตร 5. นายประทิต  สันติประภพ 6. นายเจษฎา  ศรศึก 
 กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 กรรมการอิสระ  กรรมการบริหาร   
 กรรมการตรวจสอบ          
      
      
7. นายเชิดศักด์ิ  กู้เกีรยตินันท์ 8. นางสาวนงนุช  คำไชยเทพ 9. นางสาวลภัสรินทร์   ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
 กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้จัดการ 

 
 เลขานุการบริษัท  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการบรษิัทย่อย 
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 

  
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 

 

 
 
 

3. นางสาวลภัสรินท์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 3. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
 กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 

 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 

 
 
 
 
 

2. นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 
 ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ 

 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด 
 

 
 
 
 
 

3. 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 2. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง   

 กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
  

3. นายวิทยา  ร้อยดวง 1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 2. นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
 กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการบริษัท 
   กรรมการผู้จัดการ   
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ 
ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทที ่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์  มีจำนวน 7 คน 

ประกอบด้วย 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำแหน่ง ปีท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
จำนวนปี 

ดำรงตำแหน่ง 

1.  นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการ 26 สิงหาคม 2551 13 ปี 

2.  นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ 24 ธันวาคม 2555 9 ปี 

3.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการ 27 มีนาคม 2556 8 ปี 
4.  ดร.วิศิษฐ์            องค์พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ 15  สิงหาคม 2558 6 ปี 

5.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ รองประธานกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2559 5 ปี 
6.  นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2561 4 ปี 
7.  นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท ์ กรรมการ 16 สิงหาคม 2564 5 เดือน 

 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท    
 กรรมการซ่ึงมีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท คือ นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ หรือ นายธีรชัย  ลีนะบรรจง หรือ 

นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท  
 

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี และเลขานุการบริษัท 
 

 
7.2.3 อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. กำกับดูแลกิจการ  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจำปี 

2. พิจารณา กำหนด  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาแต่งตั ้ง  ถอดถอน  และมอบอำนาจหน้าที ่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ 
4. พิจารณาแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

5. กำกับดูแล  และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั ้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ 
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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9. กำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
11. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/

หรือ บริษัทอ่ืนในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร 
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน  บริหารเงิน  และการบริหารงาน อาทิ  การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะ

ยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น  ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร 
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือทรัพย์สินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของ ในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ  และ/หรือ หลักทรัพย์อ่ืน

ใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อ่ืนที่มีความน่าเชื่อถือที่
จัดทำโดยคณะกรรมการบริหาร 

16. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย 
17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม 
18. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุ้น  และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองทั่วไป และ/หรือเงินปันผล ตลอดจน
ทำความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น 

19. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง 
20. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หรือตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 
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7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ 

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

 
7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่ง  

1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 

2.  นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ด้านการเงิน 

3.  นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 
มีความรู้ด้านกฎหมาย  

    นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  

โดย ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  และ นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท  

ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 

 อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  ความดีความชอบ   
และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใด   ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
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4. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร
จัดทำกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซ่ึงครอบคลุม
กระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเก่ียวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือในประเด็นอ่ืน 
ๆ ด้วย 

5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

7. พิจารณารายการที ่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและ
จำหน่ายไปซึ ่งทรัพย์สินกรณีที ่มีนัยสำคัญ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท 

8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการได้มาและจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสำคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการ

ควบคุมภายใน 
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง 

รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที ่ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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14. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณี
จำเป็น 

15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน 

พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื ่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  

 

 2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ในปี 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 

ปี ดังน้ี 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ตำแหน่ง 
 

1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

2.  นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

3.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 
 อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 
3. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม

และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ 
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่าย

ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม  
5.  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เก่ียวข้อง 
6. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร กรรมการ

ผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุม ัต ิการประเมินผลและค ่าตอบแทนแก่ ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
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7. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื ่อให้
คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ  ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
 

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2564  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้ง  2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 

ปี และ มติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายจักรธาร โยธานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น บริษัทมี

กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดังน้ี  
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 
2.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

3.  นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

 
 อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเน่ือง  
เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่สำคัญ 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท 
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของ

บริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น 
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2564  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรวมจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ดังน้ี 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร ลาออกจากตำแหน่ง เม่ือวันที่ 2 
สิงหาคม 2564 

2.  นายเชิดศักดิ์  
แทน นายวุฒิชัย 

กู้เกียรตินันท์   
ลีนะบรรจง 

ประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้ง เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 

3.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร  

4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล             กรรมการบริหาร ลาออกจากตำแหน่ง เม่ือวันที่ 2 
สิงหาคม 2564 

5.  นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริหาร  

 

อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. ดำเนินธุรกิจและบริหารธุรกิจของบริษัท ตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อกำหนด  คำสั่ง  

และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 
2. พิจารณากำหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์  การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำหนด

แผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  
การประชาสัมพันธ์  และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ  ทั้งน้ี ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร 
เครื่องใช้สำนักงาน  การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซ้ือทรัพย์สิน 
เกินกว่างบประมาณ  ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 

6. ให้คำแนะนำการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 

7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม  และ/หรือ  การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ  บริษัท
ร่วม และ/หรือ  บริษัทอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 

8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเชื่อ  หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ
ธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอ่ืน  ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
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10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ  ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล  และด้าน
การปฏิบัติการอ่ืน ๆ 

12. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี  เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  

13. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึง
อย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร   ซ่ึ ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ  หรือการมอบ
อำนาจน้ัน ๆ  ได้ตามที่เห็นสมควร 

14. ให้มีอำนาจดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน โดยให้มี
อำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร  รวมไปถึงกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
บัญชีของธนาคารต่าง ๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่ 

15. พิจารณาหาช่องทางธุรกิจใหม่ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน 
16. กำหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญ และ/ หรือหน่วยลงทุ นใน

หลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตรา
สารหน้ี ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง ทำรายการซ้ือหรือขายแทนบริษัท 

17. พิจารณาเพิ ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

18. ดำเนินการอ่ืนใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ  ไป 
 

 

 ทั้งน้ี  อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง  หรือรายการใดที่คณะ

กรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย  หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

ขัดแย้งกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไข

ธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป 
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5. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ในปี 2564  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  ได้มีมติแต่งตั้ง         

นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท 
2. มีอำนาจออกคำสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 
3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ์   แผนงาน  และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบรหิาร 

และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
5. รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน   รายงานทางการเงินให้ผู ้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ 
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร  อำนาจการบริหารองค์กร  รวมถึงการแต่งตั้ง  การว่าจ้าง  การโยกย้าย      การถอด

ถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิก
จ้าง พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆของบริษัท ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  และไม่
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร  

7.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน    ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
ให้อำนาจไว้ 

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงิน   ไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ทำลาย  ตัดบัญชี  ซ่ึงทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้       มีมูลค่า
ทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ 

10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา  อบรม  ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัท
ภายในประเทศ 

11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม  ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่
ต่างประเทศ  

12. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามความจำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท 

13. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบคุคล 
ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ 

14. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท 
15. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ  ศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  และข้อบังคับของบริษัท 
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 

และ/หรือ บริษัทอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ 
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติ

ของบริษัท  ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ 
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18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้ 

19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  และอัตราดอกเบี้ย 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 

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

 

  

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ริหาร 
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7.4.1 ผู้บริหาร 
  ผู้บริหาร  หมายถึง  พนักงานของบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอำนาจหน้าที่ในทางการบรหิาร

ของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซ่ึง

ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารใน

สายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังน้ี  
 

รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 

1.นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและการลงทุน 

3.นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4.นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

5.นางสาวจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับและ IR 
6.นางสาววิลัยรัตน์ อ้อทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร 
 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี และเลขานุการบริษัท 
 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564  

เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2564  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564 และ
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นวงเงินรวม 2,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิม
เมื ่อเทียบกับปี 2563 โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั ้ง โดยกลั ่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการ
บริษัท 
 

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน) 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม                
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
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• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)  

• ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั ้งละ 25,000. -บาท ทั ้งนี ้สำหรับประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ 
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ     จะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการบร ิหารความเสี ่ยง ครั ้งละ 25,000. -บาท ทั ้งนี ้สำหรับประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท     ในเครือ 
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(5)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

 

 ทั้งนี้ในปี 2564  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
970,000.-บาท 
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(ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร                
 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารใน

ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังน้ี 
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

รูปเงินเดือน  เงินพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยง  

ค่าเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม  

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

5 5.53 5 5.58 

   
 

  (2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

 บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท
ตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 

(1)   ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัท 

- ไม่มี - 

 (2)   ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มี

จำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุก

เดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง  โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตาม

ความสมัครใจของสมาชิก  หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้น้ันในเดือน

น้ัน ๆ เม่ือสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน 
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- บริษัทย่อย 

• บริษัท  สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท    ในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัท  ท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
 (3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)  

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท  ทั้งน้ี
สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท 
หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 
20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้
ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-
บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบ ี ้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร คร ั ้งละ 15,000.-บาท ทั ้งนี ้สำหร ับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท   ในเครือ
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ย
ประชุม 

 

 ทั้งนี้ในปี 2564  บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง 
เป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น  1,405,000.-บาท 
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(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร              

   ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ที่บริหาร และผู้บริหารสี่รายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังน้ี 
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน  ค่าวิชาชีพ  เงินประกันสังคม  

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

10 18.24 9 21.49 

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการหรือพนักงาน ซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์  จำกัด (มหาชน) ได ้จ ่ายค ่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห ็นชอบจาก

คณะกรรมการ  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือ

วันที่ 29 เมษายน 2564  เป็นวงเงินรวม 1,900,000.-บาท  ซ่ึงตามสัดส่วนกรรมการที่ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2563 โดยกำหนด

จ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท 

 

• บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท  ในเครือ จะได้รับค่า
เบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใด  ที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ  ค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  
(3)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)  
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• ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั ้งละ 25,000. -บาท ทั ้งนี ้สำหรับ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับ
เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบ ี ้ยประชุมประธานกรรมการบร ิหาร คร ั ้งละ 15,000.-บาท ทั ้งนี ้สำหร ับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะ
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่
ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ย
ประชุม 

 
 ท้ังนี้ในปี 2564  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็น
จริง  เป็นจำนวนเงินท้ังสิ้น 925,000.-บาท 
 

(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารใน

ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังน้ี 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน เงินพิเศษ  ค่าเช่าบ้าน   

เงินประกันสังคม  เงินกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   

6 6.59 6 10.25           

 

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน 

 บริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์  จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  เม่ือวันที่ 30 

เมษายน 2564 เป็นวงเงินรวม 1,800,000.-บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563  โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรอง
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รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ 

รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท 

• บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งน้ีสำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้ง
ละ 3,000.-บาทแทน 

 
 ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจำนวนเงิน
ท้ังสิ้น 22,000.-บาท 

(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังน้ี 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน  เงินพิเศษ    เงินประกันสังคม 

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

1 2.96 1 2.71 

 

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ

พนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

1/2564  เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564  
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• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

 (2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งน้ีในปี 2564 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ค่าตอบแทนแก่กรรมการ -ไม่มี-  

 (ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

   ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังน้ี 
 

 

ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

จำนวน 

คน 

จำนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน  เงินประกันสังคม  และ 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

- - - - 

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน

ฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท   ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564  
 

• บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 
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 (2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งน้ีในปี 2564 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ค่าตอบแทนแก่กรรมการ -ไม่มี  

 (ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

                - ไม่มี – 

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2564  
 

• บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ในปี  2564 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม 
(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

• ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งน้ีสำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำ
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่ว ม
ประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด ค่าตอบแทนแก่กรรมการ -ไม่มี-  

  

 (ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

                - ไม่มี – 

(2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท 
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(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน 
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษัิท 

ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 

2564    
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7.5.1 จำนวนพนักงานท้ังหมด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 319 คน แยกเป็นดังน้ี       

 

7.5.2 การเปลีย่นแปลงจำนวนพนักงานอยา่งมีนัยสำคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
 - ไม่มี - 
7.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสำคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
 - ไม่มี - 

7.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน 
ในปี 2564  บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี ้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  เป็นจำนวนเงินรวม 172.73 ล้านบาท  

• เงินเดือนและค่าแรง 
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจาก

ตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร 

• โบนัส 
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีน้ัน โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว 

• เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทั้ง

เป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงิน

สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3.5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 

ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้

สมาชิกผู้น้ันในเดือนน้ัน ๆ เม่ือสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน 

7.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของ

การสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน 

ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานมาเป็นคู่มือการ

รายละเอียด CEN STOWER RWI ENS WJC PLE EBM รวม 

ฝ่ายสำนักงาน 14 49 39 6 - - - 108 
ฝ่ายผลิต - 116 81 14 - - - 211 

รวม 14 165 120 20 - - - 319 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
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ปฏิบัติงาน และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวน

ความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทำงานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่

กับองค์กรตลอดไป 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) โดยมี

ผู้ชำนาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ 

ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานน้ันโดยตรง ซ่ึงเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติ งานที่ชัดเจน ต้นทุนต่ำ และเป็น

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานของ

บริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดย

ส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งน้ีบริษัทและบริษัทย่อย

ยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมกำหนดให้ครอบคลุมกับจำนวนบุคลากร

ทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด 
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7.6.1 รายชื่อบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี ้

 1. เลขานุการบริษัท 
 บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ของคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ การ

ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้

ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกบัดูแล

กิจการที ่ด ี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มหอบหมายให้ นางสาว

จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  เป็นเลขานุการบริษัท และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

เลขานุการ  ชื่อหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) เม่ือวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564   

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื ้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่ เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแล
กิจการ 

3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี 
 

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

2. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการบัญชี 
-  บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงนิมี

คุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท
มอบหมายให้นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซ่ึงได้รับการ
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของ
การเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผ่านการอบรม CFO 
หลักสูตร Certification Program รุ่นที่ 23  

 
 

 (โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

  

7.6  ข้อมูลสำคัญอ่ืน ๆ 
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ  พรนราดล  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงาน

ผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ  เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทำงาน มีการจัดการ

อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มี

วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ทั้งน้ี หัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ

บริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัท 
บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 

(compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

การประกอบธุรกิจของบริษัท  

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัทฯได้มอบหมายให้ง นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ 

อีเมล์  : Cen_IR@cenplc.com 

โทรศัพท์   : 02-049-1041 ต่อ 1042 

  

 

  

mailto:Cen_IR@cenplc.com
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ในปี 2564 บริษัท เอส พี ออดิท  จำกัด (“SP Audit”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ลำดับ บริษัท จำนวนเงิน (บาท) 

1. บริษัท แคปปิทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 1,500,000.- 
2. บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1,500,000.- 

3. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 1,300,000.- 

4. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 650,000.- 

5. บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 240,000.- 
6. บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 120,000.- 

7. บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด 80,000.- 

8. บริษัท  พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่  จำกัด 120,000.- 
9. บริษัท  อัลตร้า เอเชีย จำกัด 250,000.- 

รวมท้ังสิ้น 6,567,000.- 
 
 

 ทั้งน้ี บริษัท เอส พี ออดิท  จำกัด (“SP Audit”) ผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรง

ตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวม

ตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู ้สอบบัญชีที่ได้ร ับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่น ๆ  จาก บริษัท เอส พี ออดิท  จำกัด 

(“SP Audit”)  

 อน่ึง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเก่ียวข้องใด ๆ ในบริษัท 

เอส พี ออดิท  จำกัด (“SP Audit”) ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 
 

 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน 
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7.6.4 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

รายชื่อกรรมการบริษัท 
และผู้บริหาร 

ยกมา 
ปี 2563 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง ปี 2564 

ปี 2564 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

กรรมการ/ 
ผู้บริหาร 

คิดเป็น  
% 

1.นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี  
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์            ภัทรธรรมมาศ ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง 1,412,000 ไม่มี 1,412,000 0.19 
4. ดร.วิศิษฐ์            องค์พิพัฒนกุล ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
5. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
6. นายจักรธาร โยธานันท์ ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
7. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
8. นายคมวุฒิ พรนราดล ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
9. นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
10. นางสาวจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์ ไม่มี 400 400 - 

หมายเหตุ :      - คู่สมรส และบุตร ไม่ได้ถือหุ้น 
                    - ลำดับที่ 8 - 10 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 (1) กรรมการอิสระ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 7 คน 

โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.86 ได้แก่ 

1. ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
2. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
3. นายจักรธาร  โยธานันท์ 

 

 บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากน้ันยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ 

และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 ทั้งน้ี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนดคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระของบริษัทที่เข้มงวดกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 

ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายน้ัน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ  หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ
ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่
ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา  
คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุม  หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มี
อำนาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไมเ่ป็น 
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม  ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัท
ย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปท่ีีผ่านมา 
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ  การเช่า  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  หรือการให้  หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหน่ึ ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะ     ต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณ
ภาระหน้ีสินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหน้ีสินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ  ผู้ถือหุ้นซ่ึง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับธุรกิจของบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 
ภายหลังได้รับการแต่งตั ้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  กรรมการอิสระอาจ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 
 (2) กรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 - การสรรหากรรมการบริษัท  ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ใน

กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง  ๆ  โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน

คุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่าง

พร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดย

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่ใน

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น

กรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท  
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 ทั้งน้ีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท

ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

 - การสรรหากรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือกจาก

กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหารบริษัทย่อย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ ความชำนาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 - การสรรหากรรมการอิสระ  การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และให้

นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ  หากมีกรรมการ

อิสระพ้นจากตำแหน่ง บริษัทจะสรรหาผู ้ที ่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจำนวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์  

 - การสรรหาผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมิได้

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ

บัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำ

ประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย 

แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 

รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนดังน้ี 

 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 

 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) 

 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyally) 

 4.  กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที่ 

 ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างกรรมการ ทำให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระ
ร้อยละ 42.86 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
 (1) การเข้าร่วมประชุม 
 คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี  และอาจนัด
หมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังน้ี 

 

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ปี 2564 

รวมจำนวนครั้งท้ังสิ้น 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 

คณะกรรมการบริษัท                 5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 

คณะกรรมการบริหาร 2 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 

 

 
 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
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1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  1/1 5/5 5/5 - - - 

2.  นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์    - 1/5 - - - - 

3.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง    1/1 2/5 - 2/2 - - 

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

5.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  /1 5/5 -  - - 

6.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  1/1 4/5 4/ -/ 1/1 - 

7.  นายจักรธาร โยธานันท์  1/1 5/5 5/5 - 1/1 - 

8.  นายชาตรี ศรีอุทารวงค์  - 2/5 - - - - 

9.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล   1/1 3/5 - 2/2 - - 

10.นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  1/1 5/5 -    2/2 - - 

 

หมายเหตุ 

1. นายชาตรี  ศรีอุทารวงศ์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 

2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง     ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล   ออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

*ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เน่ืองจากติดภารกิจจำเป็น 
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 (2) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

รายชื่อกรรมการ/ 

ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
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1.  ดร.วิศิษฐ์     องค์พิพัฒนกุล 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพิจารณา 
   ค่าตอบแทน 

105,000.- - 105,000.- 25,000.- - 235,000.- 

2.  นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรติน้ัน 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2564) 

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

3  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564) 

45,000.- - - - - 45,000.- 

4.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์   ภัทรธรรมมาศ 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

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

5.  นายธีรชัย     ลีนะบรรจง  
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

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

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

60,000.- - 60,000.- 15,000.- - 135,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ 

ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
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7. นายจักรธาร    โยธานันท์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2564) 

75,000.- - 75,000.- 15,000.- - 165,000.- 

8. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ลาออกเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564) 

15,000.- - - - - 15,000.- 

9. นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

(ลาออกเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564) 

45,000.- - - - - 45,000.- 

10.  นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

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

รวมท้ังสิ้น 460,000 - 240,000.- 55,000.- - 970,000.- 
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บริษัทย่อย 

•  บริษัท  สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

รายชื่อกรรมการ/ 

ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
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1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 
(พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564) 
 

120,000.- - - - 120,000.- 

2.  นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

45,000.- - - - 45,000.- 

3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์     พินิจารมณ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ลาออก ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564) 

105,000.- - 200,000.- - 305,000.- 

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

120,000.- - 150,000.- 25,000.- 370,000.- 

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

135,000.- - 150,000.- 60,000.- 345,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ 

ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
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6. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 
- กรรมการบริษัท 
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน 

   และบัญช ี
- กรรมการบริหาร 
- เลขานุการบริษัท 
- CFO  
(ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564) 

40,000.- - - - 40,000.- 

7.  นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริษัท 

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

8.  นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการและ

บริการองค์กร 

40,000.- - - - 40,000.- 

9.  นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

30,000.- - 50,000.- - 80,000.- 

10.นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี 
- ผู้รับผิดชอบสูดสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน (CFO) 

- - - - - 

รวมท้ังสิ้น 685,000.- - 550,000.- 170,000.- 1,405,000.- 
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หมายเหตุ 

1. นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

2. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมือวันที่ 28 ตุลาคม 

2564 

3. นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

4. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง     ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล   ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

6. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

7. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์  พินิจารมณ์  ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

8. นายก่อพงศ์  เดชทวีประเสริฐ  ออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
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• บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 

 
 

รายชื่อกรรมการ/ 
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1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง1/ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
(ลาออกเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564) 

45,000.- - - - 45,000.- 

2.  นายวรวิทย์    ศิริวัฒน์วิมล 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

130,000.- 125,000.- 25,000.- - 280,000.- 

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

90,000.- 75,000.- 15,000.- - 180,000.- 

4.  นายอณิวุฒิ   พงษ์ไพจิตร 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

90,000.- 75,000.- - - 165,000.- 

5.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 

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

7.  นายประทิต    สันติประภพ  2/ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
 
 
 

60,000.- - - 10,000.- 70,000.- 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 189 - 
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8.  นายเชิดศักดิ์    กู้เกียรตินันท์ 3/ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

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

9.  นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

30,000.-  5,000.- - 35,000.- 

10.  นางสาวนงนุช  คำไชยเทพ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

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

รวมท้ังสิ้น 405,000.- 45,000.- 330,000.- 90,000.- 925,000.- 

หมายเหตุ  

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2564 

2. นายประทิต  สันติประภพ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 

3. นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564 

 

• บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ 10,000.- 

2.  นายวิทยา       ร้อยดวง กรรมการ 6,000.- 

3.  นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการ 6,000.- 

   

รวมท้ังสิ้น  22,000.- 

• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด 

- ไม่มี – 

• บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

- ไม่มี – 

• บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด 

- ไม่มี – 
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8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
แนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมดจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและ

การควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัท

ย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท 

มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางเดียวกับ

บริษัท 

 นอกจากน้ีในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย การได้มา

และจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า การดำเนินการหรือรายการต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 อน่ึง บริษัทไม่มีข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการบริษัท

และบริษัทย่อย (Shareholder Agreement) 
 

นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย 

 เพื ่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เหมาะสมจากฝ่ายจัดการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกในการกำกับดูแลการควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

 ทั้งน้ี ในส่วนของกรรมการบริษัท ซ่ึงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของ

บริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลภายในองค์กร โดยพิจารณาความเหมาะสมด้วยวัยวุฒิ 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทำงาน และมีความเข้าใจในการค่านิยมและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนให้นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเน่ือง 
 

อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทไม่มีบริษัทร่วมมีแต่บริษัทย่อย ทั้งน้ีบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความ

ชำนาญในธุรกิจน้ัน ๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของ

บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบ

ระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตาม

หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ กำกับดูแล

ให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ    
 

นโยบายในการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏบิตัิ
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ตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎระเบียบกำหนดอยา่ง

เคร่งครัด โดยยึดหลักการดังน้ี 

- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

- เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก 

- เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายกำหนดราคา 
หรือมูลค่าที่เหมาะสม 

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการระหว่างกันซ่ึงประกอบด้วย 

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำ
รายการกับบุคคลอ่ืน หรือลูกค้าทั่วไป 

2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้การพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทน
ที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง 

3. รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถแสดงให้
เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 

4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมิน
ตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที ่จะได้หรือหรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของ
ทรัพย์สนิหรือบริการ แล้วแต่จำนวนจะสูงกว่า 

5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วยการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณา
อย่างรอบคอบเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 

ดังน้ัน ในกรณีที่มีการทำรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอ

ความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการระหว่างกันนั ้นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือ

ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

หากบร ิษัทมีการทำรายการที ่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอื ่น  ๆ ที ่เข่าข่ายตามข้อกำหนด และ/หรือ

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ทั้งน้ี บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างในแบบแสดงรายงานข้อมูล

ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างครบถ้วน 

ในปี 2564 บริษัทมิได้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและ

รายการระหว่างกัน โดยสรุปดังน้ี 

1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายทำรายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน

ของบริษัท  
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นโยบายในการทำรายการได้มา หรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้นเพื่ อให้

เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่

กฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดอย่างเคร่งครัด 

 ในกรณีที่บริษัทจะมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซ้ือ การขาย การโอน 

การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมี

นัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า 

1. การทำรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำรายการกับบุคคลอ่ืน 
3. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
ในปี 2564 บริษัทมิได้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทแลบริษัทย่อย 

 บริษัทไม่มีข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ ในการบริหารจัดการบริษัทและ

บริษัทย่อย (Shareholder Agreement) 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 
 (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยได้

เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน 

 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัท  และได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

ด้วยความโปร่งใส  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยกำหนดเป็นนโยบายหน่ึงในการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี  และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน  บริษัทได้

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน และในกรณีที่มีการทำรายการที่เก่ียวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ

ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกำหนดของ

สำนักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทำรายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน

ทุกครั้ง 
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 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น  เพื่อให้

กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษัท

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสี ยมีท่านใดบ้าง  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้

เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง  การกำหนดราคา  มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็น

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามเวลาที่กำหนดและได้

เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหน่ึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 ในปี 2564 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่าน้ัน และ

บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เก่ียวโยงกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่

บริษัทย่อย และไม่มีการทำรายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ

การค้า ของปี 2564 ไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 

 (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสีย  และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อ

ตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อ่ืน  และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัท

ย่อย  ทั้งน้ี บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน

ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง 

 นอกจากน้ีในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว  โดยกำหนดบทลงโทษ

ทางวินัยไว้  ซ่ึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด 

 ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้

ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 สำหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัท

ได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  นอกจากน้ียังกำหนดให้กรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  หากมีการซ้ือขายหุ้นของ

บริษัท  ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง  และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท  ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด   

 เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัท  ทุกท่าน

เป็นการล่วงหน้า  เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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 ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน

ช่วงเวลาที่ห้ามมีการซ้ือขายหุ้น 

 (3) การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็น

ภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทและ

บริษัทย่อยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ  ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม

แก่ลูกค้า  คู่ค้าบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความ

ได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอ่ืนใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก 

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดม่ันในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุ จริต

และคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหารและ

พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการ

ทุจริต  

 

 

 

 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดย

ส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้

ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อสื่อสารให้ระดับ

ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดขั้นตอน

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังน้ี  

คณะกรรมการบริษัท  

- แสดงความมุ่งม่ันต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

- กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
คณะกรรมการตรวจสอบ  

- เป็นผู้ประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

- ทำหน้าที ่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี ่ยงด้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

- ทำหน้าที ่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
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กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ  

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้จ ัดให้มีนโยบายปฏิบัต ิตามกฎหมายต่อต้านการคอร์ร ัปชั ่นโดยกำหนดเป็น                

ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  4/2560  เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2560  โดยได้ดำเนินการจัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น”  และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท  

www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”   

บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารมุ่งม่ันในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างเคร่งครัด พร้อมถือม่ันในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม รวมถึงการตระหนัก

ถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ส่งผลให้ปี 2564 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง

ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 

 (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ทั้งภายในและ

ภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล  สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เม่ือพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูก

ละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึง

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังน้ี 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com 
2. แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท ์

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โทร. (02) 049-1041     E-mail : Chirdsak@cenplc.com 

• เลขานุการบริษัท 
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 4012   E-mail : Jantharat@cenplc.com 

3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง   

• ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล   “ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ” หรือ 

• คุณเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์  “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ 

• คุณจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์   “เลขานุการบริษัท” 
บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  

1011  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

http://www.cenplc.com/
mailto:Jantharat@cenplc.com
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4. แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 049-1045 
 

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณา

เป็นรายกรณีไป   

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้ง

เบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยผู้แจ้งเบาะแส

และข้อร้องเรียนด้านต่าง ๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของ

บริษัทแต่อย่างใด 
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8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 

โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปน้ี 
 

รายชื่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำแหน่ง 
จำนวนครั้ง 

ในการเข้าร่วมประชุม 

1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

5/5 

2.  นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการตรวจสอบ 4/5 

3.  นายจักรธาร  โยธานันท์ กรรมการตรวจสอบ 5/5 
   

 
8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 

2564 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประชุมครั้งที่ วัน / เดือน / ปี สาระสำคัญของการประชุม 

1 

 

27 มกราคม 2564 

 

- สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563  

- อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2564 

- สอบทานผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

- ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 

- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 

 

 

1 มีนาคม 2564 

 

 

- สอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของ 
   ผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563  

- การหารือร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท  

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 4/2563 

- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรทางธุรกิจ 

- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 
2564  
 

8.2  รายงานผลการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ประชุมครั้งที่ วัน / เดือน / ปี สาระสำคัญของการประชุม 

3 17 พฤษภาคม 2564 

- สอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชแีละ
งบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2564 

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาส 
   ที่ 1/2564  

- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

4 

 

16 สิงหาคม 2564 

 

- สอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบ  

   บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2564 

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาส 
   ที่ 2/2564 

- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทาง 

   ธุรกิจ  

 

5 

 

15 พฤศจิกายน 2564 

 

- สอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชแีละ
งบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2564 

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาส 
   ที่ 3/2564  

- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
  

         คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)   ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน  มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์หลากหลาย      มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามกฎบัตรซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)        ในระหว่างปี 2564  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  

รายนามของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านและจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมมีดังน้ี  
                                                                                                                          

          ดร.วิศิษฐ์     องค์พิพัฒนกุล                ประธานกรรมการตรวจสอบ                               5/5  

          นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์               กรรมการตรวจสอบ                                        4/5      

          นายจักรธาร  โยธานันท์                     กรรมการตรวจสอบ                                        5/5   
   

         คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดร้ับ

อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ  สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบ

บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก

ไตรมาสเพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสำคัญดังน้ี    
 

การรายงานทางการเงิน  
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการและข้อมูลทางการเงินรวม  ราย

ไตรมาสและประจำปีซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเรื่องสำคัญในการ

ตรวจสอบ (Key Audit Matters)  ในรายงานผู ้สอบบัญชี   โดยพิจารณาความเชื ่อถือได้ของตัวเลขประมาณการ ข้อ

สมมติฐานที่ฝ่ายบริหาร ต้องใช้ดุลยพินิจ  การแสดงรายการ   ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน     

โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบัญชี ข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน  ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงาน

ทางการเงิน    รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเพียงพอในการ

เปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงาน

บัญชีและการเงินของบริษัทฯว่า  รายงานทางการเงินดังกล่าว  ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อกำหนดกฎหมาย

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีความ เชื่อถือได้และทันเวลา  การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล   

รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบ

การเงิน   
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- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้หารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความเป็นอิสระระหว่างการประชุม     ซ่ึงผู้สอบบัญชียืนยันว่าได้

ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ  และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด     ตลอดจน

เรื่องอื่นซึ่งเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงานและมาตรการที่ใช้เพี่อ

ป้องกันไม่ให้ขาดความเป็นอิสระ   สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีมีความพอใจในการให้ความร่วมมือจาก

บุคลากรของบริษัท   
 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยพิจารณา

จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ ได้

อนุมัติซ่ึง ครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ   และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่ อให้

มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น   ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 

2556 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือ

ข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ       
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบ   ความเป็นอิสระ   รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื ่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการ

ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล     นอกจากน้ี ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

ของผู้ตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อย มี การปรับ

แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป   ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนี

วัดผลของหน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน       คณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสม  และมีประสิทธิผล   

การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้    มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบ

บัญชี  และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี  
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  โดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี   
  

- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)    ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม 

  อย่างสม่ำเสมอ   สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและ

ค่านิยมขององค์กร   ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับผู้บริหารและ

พนักงานทุกระดับ ตลอดจนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต  (Collective Action Against Corruption : CAC)     
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รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   

 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่

อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาด หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่กำหนด  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ

ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหาร

สายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น      บริษัท

ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัทฯ   รวมทั้ง รายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการ ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แล้ว  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน   
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ 

ซึ ่งมีผล กระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ   ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความ

เห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้

พิจารณาน้ัน  บริษัทฯดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว     
 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทร ัพย์ฯ  

คณะกรรมการกำกับตลาด ทุน  และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้

กับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว   
 

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี    ซ่ึงกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับภาระหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมาย  และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบน้ันมีความครบถ้วนสมบูรณ์     
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจ สอบและตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี     และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  อันมี

ส่วนช่วย  เสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส  โดยในปี 2564 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 4 ครั้ง  
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ผู้สอบบัญชีภายนอก 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปี 2564 และเห็นว่า

ผลการ ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มี ความเป็นอิสระเพียงพอ   
 

- ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯสำหรับปี 2565 น้ัน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงาน

ซ่ึงอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จากคุณภาพของ

สำนักงานและรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีที่ยื่นข้อเสนอมา  
  

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง  นางสาวซู

ซาน    เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

4475 และ/หรือนางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือนางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 8210  และ/หรือนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี 

ออดิท จำกัด ("SP AUDIT")  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565   และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 

2565 รวมทั้งค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม  เป็นจำนวนเงินรวม  1,500,000.- บาท  ซ่ึง

เท่ากับปีที่ผ่านมา  
 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 
 

  จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564   ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและการรายงานทาง

การเงินที่ ถูกต้องเชื่อถือได้  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 

  ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็น

อิสระ อย่างเพียงพอ    และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล  ทรัพยากร  และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร  พนักงานและผู้ที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา  เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  

    

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล      

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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8.3.1 จำนวนครั้งการเข้าประชุมและการเข้าประชุม 
 

1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซ่ึงเป็นการประชุมที่กำหนดไว้

ล่วงหน้า โดยมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปน้ี 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ตำแหน่ง 
จำนวนครั้ง 

ในการเข้าร่วมประชุม 

1.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1/1 

2.  นายจักรธาร โยธานันท์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 

3.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 

 

2. คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซ่ึงเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมี

กรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปน้ี 

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริหาร 

ตำแหน่ง 
จำนวนครั้ง 

ในการเข้าร่วมประชุม 

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 2/2 

2.  นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์   ประธานกรรมการบริหาร. - 
3.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร 2/2 

4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริหาร 2/2 

5.  นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  กรรมการบริหาร 2/2 

หมายเหตุ : 

ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 4 ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

ลำดับที่ 2  ได้รับการแต่งตั้ง เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

 

3. การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดีโดยให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเอง
ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหา
ต่างๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ 
 
 
 

8.3  สรุปผลปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ 
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8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการชุดย่อย 
1. คณะกรรมการบริษัท 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)) ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งน้ี  งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มี
ระบบ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล
ทาง บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทจุริต
หรือ การดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 
 

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับ

ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ 

 

 

 

 
 (ดร.วิศิษฐ์   องค์พิพัฒนกุล) 

ประธานกรรมการบริษัท 
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2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี 

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ 

  

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังน้ี  

- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 

- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในอัตราที่
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท 

  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที ่ได้ร ับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด  

 
 

 

 

 

(ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ปี 2564 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี  

1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ    รองประธานกรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

2. นายยรรยง            วัฒนวงศ์พิทักษ์    กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายจักรธาร   โยธานันท์   กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการความ

เสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ  

สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซ่ึงอาจมีโอกาสที่   ทำให้

เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดำเนินการบริหารความ

เสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่งสัญญาณเตือน

ภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามโอกาส และผลกระทบที่มีส่วน

เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงม่ันใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 
 

 

(ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ) 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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) 

 

 

 

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2564 เห็นชอบตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564  เม่ือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเข้าร่วม

ประชุมด้วย                                               

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน

ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กำหนด จำนนวน 17 หลักการ และใช้หลักการพิจารณาตามแนวคิด COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั ้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ ประเมิน

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

(Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื ่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม 

(Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และ

กระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็น

อิสระ นำเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสำคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกัน 

และแสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงานต่างๆ พิจารณา

ความครบถ้วนตามหลักการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อจัด

ให้มีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสำคัญให้บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และดำเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุป

ได้แต่ละส่วนดังน้ี 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ควบคุมภายในที ่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตาม

ตรวจสอบในการดำเนินงาน  บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อใหมี้

ประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากน้ียังได้กำหนด

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ    สภาพตลาดและสภาพการ

แข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ  เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร  อัตราแลกเปลี่ยน  

การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอ่ืน เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดำเนินการอยู่ได้ และได้มี

การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อสรุปสถานการณ์

สภาพแวดล้อมและการดำเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดำเนินงาน ต่อการขาย  ต่อต้นทุนและ

การทำกำไรของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ  ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น  ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1  การควบคุมภายใน 
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บริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน   และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้  และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นไว้อย่าง

ชัดเจน  รวมถึงกำหนดอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้มีความโปร่งใส  ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  และไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งน้ีในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บุคคลที่เก่ียวโยงกัน  กรรมการ 

และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียใน

ธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัท  ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกบัดูแล

กิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททำหน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดได้อย่างเหมาะสม 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยนำระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมีระบบการ

สื่อสารภายใน  ภายนอกองค์กร  ที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มี

ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจั ดเก็บข้อมูลที ่สามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้  และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนองค์กรให้ม ีความ

คล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กรโดย
ข้อมูลที่สำคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรง
สู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย  

5. ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุม

ภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้

พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บั งคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตาม

เป้าหมาย  สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ 
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9.1.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ  พรนราดล  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ใน

สาระสำคัญอย่างเพียงพอ  เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทำงาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี

ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมี

ระบบการควบคุมภายในที ่เพียงพอ  ทั ้งนี ้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจำเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) 

(STOWER) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 34.88  

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 
- ดอกเบี้ยรับ 
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

0.72 
 

0.19 
 
 

4.58 
45.00 
0.16 

เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ีใน
บริษัทย่อย 

  - ค่าเช่าสำนักงานและ 
  ค่าบริการ 
- ลูกหน้ีสัญญาเช่า 
 

1.40 
 

0.92 

บริษัทให้บริษัทย่อยเช่า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน  

บริษัท ระยองไวร์ 
อินดัสตรีส์ จำกัด 

(มหาชน) 
(RWI) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 52.40 

และมีกรรมการร่วมกัน 

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

0.72 
 

0.19 
 

 
0.47 

 
0.13 

 

เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ีใน
บริษัทย่อย 

  - ค่าเช่าสำนักงานและ 
  ค่าบริการ 
- ลูกหน้ีสัญญาเช่า 

1.71 
 

1.52 

บริษัทให้บริษัทย่อยเช่า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน  

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 
(ENS) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 100.00 

และมีกรรมการร่วมกัน 

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

0.36 
 

0.10 
 
 

60.00 
3.17 
1.79 

เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ีใน
บริษัทย่อย 
 
เพื ่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัท 

9.2  รายการระหว่างกัน 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจำเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

- ค่าเช่าสำนักงาน 
- ลูกหน้ีสัญญาเช่า 

0.58 
0.69 

บริษัทให้บริษัทย่อยเช่า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน  

บริษัท เอเวอร์กรีน  
ไบโอแมส จำกัด 

(EBM) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 100.00 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
(ม ี กำหนดชำระคืน
ภายใน 1 ปี)  

- ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 
 

8.46 
 
 

(8.46) 

เพื ่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
หมุนเวียนและนำไปลงทุน
ซื ้อทรัพย์สินเพื ่อรองรับ
งานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยค้างรับ 

- ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 
 

0.57 
(0.57) 

ให ้ก ู ้ ย ืมระยะส ั ้นโดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง 
ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อ
ปี 

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี 
เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด 

(WJC) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 94.25  

และมีกรรมการร่วมกัน  

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
(ม ี กำหนดชำระคืน
ภายใน 3 เดือน)  
-  ค่าเผ ื ่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

48.19 
 
 

(48.19) 

เพื ่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
หมุนเวียนและนำไปลงทุน
ซื ้อทรัพย์สินเพื ่อรองรับ
งานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยค้างรับ 

- ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 
 

14.96 
(14.96) 

ให ้ก ู ้ ย ืมระยะส ั ้นโดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง 
ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อ
ปี 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 

- ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 
 

 
1.93 

 
(1.93) 

เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ีใน
บริษัทย่อย 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจำเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท ไดเมท (สยาม) 
จำกัด (หมาชน) 

DIMET 

เป็นบริษัทร่วมของ 
STOWER ถือหุ้นร้อยละ 

24.99 (บริษัทที่
เก่ียวข้องกันถึงวันที่ 7 

กันยายน 2564) 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 
- ค่าเช่าสำนักงานและ
ค่าบริการ 

0.66 
 

0.16 
 
 

0.43 

เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ทำงาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กำกับดูแลกิจการที ่ด ีใน
บริษัทร่วม 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล 
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   

(P-TECH) 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน - ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน 

0.54 ธุรกิจให้บริการปกติ 

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด 
(มหาชน)   
(EMC) 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซ้ือขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

637.29 ธุรกิจปกติและซื ้อขายใน
ราคาตลาด 

 

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี

นโยบายในการทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกำหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาด

หรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสำคัญ  ซ่ึงรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ

เป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว 

9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่

วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง  ทั้งน้ีฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส 

รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ  หากมิได้มีขนาดของรายการซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นลำดับ

แรก  และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นน้ัน อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้  การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

จะจบลงที่ขั้นตอนน้ี  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียง

ลงคะแนน  แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที ่เกินอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบริษัทที ่จะอนุมัต ิได้  

คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น     

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายการที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน  ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความ

ถูกต้องและครบถ้วน 

 

9.2.4 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ  สำหรับ

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง  ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้น และ

กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ  ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ

หรือบริษัทย่อย  และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงบริษัท

จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ  ประกาศ  คำสั่ง  หรือข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เ ก่ียว

โยงกัน  และการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

สวนท่ี 3
งบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบ การบริหาร

ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทาง บัญชีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ การดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระสำคัญ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็ น

ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบ

กับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งน้ี  งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 

ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกร รมการ

ตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว 

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ 

 

 
 

(นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และเฉพาะของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห ็นว่างบการเง ินรวมและงบการเง ินเฉพาะกิจการข้างต ้นนี ้แสดงฐานะการเง ินรวมและฐานะการเงิ น                     

เฉพาะกิจการของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท แคปปิทอล                    

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ               

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข ้าพเจ ้าได ้ปฏ ิบ ัต ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบ ัญช ี   ความร ับผ ิดชอบของข ้าพเจ ้าได้ กล ่าวไว ้ ใน                                 

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท                 

ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เก่ียวข้อง กับการตรวจสอบงบการเงิน  

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื ่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที ่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 292.22 ล้านบาท  ซึ่งสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทแสดง

มูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไ ด้ร ับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า (หมายเหตุประกอบ                   

งบการเงิน  ข้อ 4.2 และข้อ 12) ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการพิจารณาของผู้บริหาร            

เพราะว่าประมาณการดังกล่าวเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษัท 
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วิธีการตรวจสอบที่เก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าได้สอบทานนโยบายการบัญชีที ่กลุ ่มบร ิษัทใช้ว่าม ีความเหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน                    

การรายงานทางการเงิน  และสอบทานความเหมาะสมและความสม่ำเสมอของวิธีการจัดทำประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการจัดทำ การสอบทานและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องกับประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่า   

จะได้รับดังกล่าว และ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเก่ียวกับความน่าเชื่อถือของราคาขายของสินค้าคงเหลือที่เกิดขึ้น

ภายหลังรอบระยะเวลารายงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อทำให้สินค้าขายได้  ซ่ึงใช้ในการจัดทำประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่า

จะได้รับ  และทดสอบการคำนวณประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับดังกล่าว 
 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัท

นำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของ  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทั ้งนี ้ นโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้เปิดเผยใน                  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.4 และข้อ 17 
 

วิธีการตรวจสอบที่เก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาการด้อย

ค่า 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหลักฐานการประกอบพิจารณาของผู ้บริหารเกี ่ยวกับข้อบ่งชี ้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน                  

บริษัทย่อย 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและวิธีการประเมินที ่ผู้บริหารของบริษัทนำม าใช้ โดยให้ความสำคัญ            

กับการตรวจสอบประมาณกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งจัดทำขึ้นตามสมมติฐานที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของยอดขายในอนาคต  

อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนและอัตราคิดลด รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของการคำนวณดังกล่าว 
 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น  ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีน้ัน ซ่ึงคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มี

สาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที ่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ข้าพเจ้า

ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ือง  เปิดเผย

เรื่องที่เก่ียวกับการดำเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหาร

มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูและกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ได้ความเชื ่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก                  

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น การรับประกันว่าการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอ ยู่ได้เสมอไป  

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข ้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบ ัติงานตามวิธ ีการตรวจสอบเพื ่อตอบสนองต ่อความเสี ่ยงเหล ่า น้ัน                  
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด  
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ  การ
เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้  ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิด เผย
ข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็
ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเน่ือง 
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- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ ่มบร ิษัทเพื ่อแสดงความเห ็นต ่องบการเง ินรวม  ข ้าพเจ้าร ับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง                   
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ได ้วางแผนไว้  ประเด็นที ่ม ีน ัยสำคัญที ่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข ้อบกพร่องที ่ม ีน ัยสำค ัญในระบบการควบคุมภาย ใน                 

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื ่อสารกับผู ้มีหน้าที ่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั ้งหม ดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื ่อว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที ่ข้าพเจ้าใช้เพื ่อป้องกันไม่ให้ข้าพเ จ้า               

ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ            

งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี            

เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว  หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าพิจารณา

ว่าไม่ควรสื ่อสารเรื ่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า                   

จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

บริษัท เอส พี  ออดิท จำกัด 

                                                               

 

                                                                                                                      
(นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา)                                                                                                                                                                                                                               

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 

 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

         
(หน่วย : บาท) 

            งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          หมายเหต ุ  2564  2563  2564 2563  

        ปรับปรุงใหม่   จัดประเภทใหม่ 

สินทรัพย์ 
   

  

สินทรัพย์หมุนเวียน 
   

  

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

 
1,134,283,931.22   299,802,051.39   298,874,532.38   32,940,903.97  

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.1, 7 2,070.96  344,264.48   162,591.51   13,340,508.15  

 
สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.1 160,500.00  192,600.00   769,955.36  674,100.00  

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 8 356,294,765.24   240,533,495.16  3,908,740.29  4,687,293.75  

 
สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา - กิจการอื่น 9  31,043,081.45   24,513,617.35   -  - 

 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 6.1, 10  35,947,659.28   33,192,682.55  1,414,331.69   - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.1  -  - 44,677,435.05   109,516,922.24  

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก 11  -  -  -  - 

 
สินค้าคงเหลือ 12  292,224,284.48   209,424,492.47   -  - 

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 13  737,845,968.25   429,624,821.78   453,012,200.51   248,107,264.72  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 14  - 4,099,924.88   -  - 

  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

 
 2,587,802,260.88   1,241,727,950.06   802,819,786.79   409,266,992.83  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 23  189,275,576.45   133,017,850.00   -  - 

 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

 
 10,505.53   10,404.75   -  - 

 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15  -  59,078,311.08   -  - 

 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 16  -  -  -  - 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 17  -  -  908,322,324.28   646,115,373.45  

 
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 6.1, 10  87,178,247.17   123,125,906.51  1,709,129.86   - 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 18  342,627,956.30   351,227,956.30   342,627,956.30   351,227,956.30  

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 19  552,288,794.36   539,468,907.58  1,334,000.68  3,793,752.35  

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 20  148,813,266.49   178,499,531.09  1,087,858.69  1,458,890.69  

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21 3,801,746.23  6,635,865.39  5.00  1,085.27  

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28  19,470,301.15   13,708,374.64  16,154,608.42   21,701,720.94  

 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22  73,464,037.00   57,808,342.39  3,536,841.37  2,405,708.19  

  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 
 1,416,930,430.68   1,462,581,449.73  1,274,772,724.60   1,026,704,487.19  

   รวมสินทรัพย์   4,004,732,691.56   2,704,309,399.79  2,077,592,511.39   1,435,971,480.02  
                                                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

     
 

 

 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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         (หน่วย : บาท) 

            งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

       
 ปรับปรุงใหม่  

 
จัดประเภทใหม่ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 
     

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 23 187,959,390.95  124,742,955.27  -  -  

 เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.1 205,359.66  195,120.54  1,793,827.90  1,031,177.24  

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 24 139,616,782.58  193,952,503.67  3,073,491.53  3,153,391.09  

 
หน้ีสินที่เกิดจากสญัญา - กิจการอื่น 

 
3,868,167.55  1,197,370.11  -  -  

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 25 -  57,000,000.00  -  -  

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 26 6,551,177.82  6,203,286.79  1,824,747.97  586,771.84  

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.1 -  -  59,634,562.31  34,787,686.45  

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  78,202,935.61  2,028,571.83  73,870,827.44  -  

 
เจ้าหน้ีค่าหุ้น 

  
5,766,601.83  15,766,601.83  5,766,601.83  5,766,601.83  

  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 

 
422,170,416.00  401,086,410.04  145,964,058.98  45,325,628.45  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
     

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 26 146,629,231.28  168,644,559.22  2,199,138.11  -  

 
หน้ีสินที่เกิดจากสญัญา 

 
63,648,424.97  33,519,570.15  -  -  

 
ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 27 60,673,070.24  59,551,548.54  4,278,429.65  3,902,269.01  

 หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 28 139,296,355.97  137,182,200.95  -  -  

 
ประมาณการรื้อถอน 

 
3,985,824.15  1,775,009.88  292,121.68  292,121.68  

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 

 
-  271,173.54  704,000.00  -  

  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 
414,232,906.61  400,944,062.28  7,473,689.44  4,194,390.69  

   
รวมหน้ีสิน 

 
836,403,322.61  802,030,472.32  153,437,748.42  49,520,019.14  

                                                                                                                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

     
 

 

 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

         
(หน่วย : บาท) 

            งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

          หมายเหต ุ  2564  2563  2564 2563  

       
 ปรับปรุงใหม่  

 
จัดประเภทใหม่ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

 

ทุนเรือน

หุ้น 
 

29 
    

 
ทุนจดทะเบียน 

     

  

หุ้นสามัญ 1,341,255,471 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

1.00 บาท 
 

1,341,255,471.00  -  1,341,255,471.00  -  
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หุ้นสามัญ 968,684,506 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 

บาท 
 

-  968,684,506.00  -  968,684,506.00  

 
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 

     

  

หุ้นสามัญ 745,141,929 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 

บาท 
 

745,141,929.00  745,141,929.00  745,141,929.00  745,141,929.00  

 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

 
891,305,113.88  891,305,113.88  891,305,113.88  891,305,113.88  

 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย  569,873,795.13  400,812,274.93  -  -  

 
กำไร(ขาดทุน)สะสม 

     

  
จัดสรรแล้ว 

     

   
สำรองตามกฎหมาย 30 57,513,421.21  45,397,931.79  57,513,421.21  45,397,931.79  

  
ยังไม่ได้จัดสรร 

 
(213,300,623.21) (553,328,266.45) 230,194,298.88  (295,393,513.79) 

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
72,601,253.77  79,102,330.42  -  -  

   
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 

 
2,123,134,889.78  1,608,431,313.57  1,924,154,762.97  1,386,451,460.88  

  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ย่อย 
 

1,045,194,479.17  293,847,613.90  -  -  

   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
3,168,329,368.95  1,902,278,927.47  1,924,154,762.97  1,386,451,460.88  

   
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
4,004,732,691.56  2,704,309,399.79  2,077,592,511.39  1,435,971,480.02  

                                                                                                                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

     
 

 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวริ์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

       
(หน่วย : บาท) 

           งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

      
ปรับปรุงใหม ่

 
จัดประเภทใหม ่

      
และจัดประเภทใหม ่

  
รายได้ 

       

 
รายได้จากการขาย 

 
1,185,046,555.91  1,049,157,243.00  - - 

 รายได้จากงานโครงการและการใหบ้ริการ  122,096,963.64  419,161,543.99  - - 

 
เงินปันผลรับ 

 
189,054.00  126,196.33  189,054.00  20,125,996.33  

 
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ 

     

  
สินทรพัย์ทางการเงิน 

 
457,007,780.90  126,260,600.42  358,889,363.91  80,343,512.54  

 
กำไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 

 
- - 278,629,212.30  - 

 
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่ือไว้เพื่อขาย 

 
71,635,475.42  20,849,342.93  - - 

 รายได้อ่ืน  71,510,794.84  106,170,481.23  15,218,420.82  23,739,469.22  

  รวมรายได้  1,907,486,624.71  1,721,725,407.90  652,926,051.03  124,208,978.09  

ค่าใช้จ่าย 
      

 
ต้นทุนขาย 

 
1,060,446,582.08  1,081,700,028.77  - - 

 
ต้นทุนจากงานโครงการและการให้บริการ 

 
164,131,152.65  356,795,359.48  - - 

 
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 

 
27,892,979.13  25,794,346.29  - - 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
173,728,338.49  223,033,007.83  24,226,439.26  36,270,277.14  

 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์

 
- 16,740,009.25  - - 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  - 149,438,924.28  - 270,112,349.45  

 
ค่าใช้จ่ายหยุดผลิตชั่วคราว 

 
- 21,911,944.22  - - 
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 ต้นทุนทางการเงิน  21,225,125.11  48,216,218.10  4,814,827.15  2,355,273.86  

  รวมค่าใช้จ่าย  1,447,424,177.46  1,923,629,838.22  29,041,266.41  308,737,900.45  
         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (4,713,491.68) (2,660,215.11) - - 

กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  455,348,955.57   (204,564,645.43) 623,884,784.62   (184,528,922.36) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 31 (82,214,222.88) 28,539,573.44  (86,181,482.53) (12,111,113.35) 

กำไร(ขาดทุน)สำหรบัป ี
 

373,134,732.69   (176,025,071.99) 537,703,302.09   (196,640,035.71) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
     

รายการที่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
     

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

 
(8,530,661.61) 716,392.94  - - 

     
(8,530,661.61) 716,392.94  - - 

รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
     

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วม  - 9,605,515.76  - - 

 

กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 
 

471,355.40  (8,627,548.93) - 4,847,300.40  

     
471,355.40  977,966.83  - 4,847,300.40  

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับปีสุทธิภาษีเงินได้ 
 

(8,059,306.21) 1,694,359.77  - 4,847,300.40  

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับป ี
 

365,075,426.48   (174,330,712.22) 537,703,302.09   (191,792,735.31) 
         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

       
(หน่วย : บาท) 

           งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

      ปรับปรุงใหม่  จัดประเภทใหม่ 

      
และจัดประเภทใหม่ 

  
การแบง่ปันกำไร(ขาดทุน) 

     

 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่

 
348,521,860.07  16,625,445.30  537,703,302.09   (196,640,035.71) 

 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

 
24,612,872.62   (192,650,517.29) - - 

     
373,134,732.69   (176,025,071.99) 537,703,302.09   (196,640,035.71) 

         
การแบง่ปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 

     

 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่

 
346,027,063.19  19,040,526.46  537,703,302.09   (191,792,735.31) 

 
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 

 
19,048,363.29   (193,371,238.68) - - 

     
365,075,426.48   (174,330,712.22) 537,703,302.09   (191,792,735.31) 

         
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

     

 
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 32 0.47  0.02  0.72  (0.26) 

 
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 32 0.47  0.02  0.72  (0.26) 

         
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น) 

 
745,141,929  745,141,929  745,141,929  745,141,929  

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : หุ้น) 745,141,929  745,141,929  745,141,929  745,141,929  
                                                                                                                                                                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวริ์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

สำหรับปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

                        (หน่วย : บาท) 

  
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

  

       
องค์ประกอบอ่ืน 

    

    
ส่วนเกินทุนจาก 

  
ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

  
 ส่วนของผู้มี  

 

    
การเปลี่ยนแปลง กำไร (ขาดทุน) สะสม 

 
กำไร 

 
รวม  รวม   ส่วนได้เสียที่ไม่มี  

 

  
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สัดส่วนใน จัดสรรแล้ว 

 
ส่วนเกินทุนจาก ที่ยังไม่เกิดขึ้น ผลต่างจากการ องค์ประกอบอ่ืน  ส่วนของผู้ถือหุ้น   อำนาจควบคุม  

 
  หมายเหตุ และชำระแล้ว สามัญ บริษัทย่อย ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ ในหลักทรัพย์เผื่อขาย แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของผู้ถือหุ้น  ของบริษัท  ของบริษัทย่อย รวม 
              

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  
 

745,141,929.00   891,305,113.88  402,699,687.45  45,397,931.79   (599,404,416.00) 90,194,117.23  229,234.85  204,496.00  90,627,848.08   1,575,768,094.20  535,385,467.00  2,111,153,561.20  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี              
การเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
- - (1,887,412.52) -  - - - - - (1,887,412.52) (32,656,510.67)  (34,543,923.19) 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปกำไร(ขาดทุน) สะสม 
 

- - - - 30,837,396.25  (15,327,291.68) - - (15,327,291.68) 15,510,104.57  (15,510,104.57) - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วม 
 

- - - -  -  3,612,634.48  - - 3,612,634.48  3,612,634.48   5,992,881.28  9,605,515.76  

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

- - - - (1,386,692.00) - - - - (1,386,692.00) (7,240,856.93) (8,627,548.93) 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี 
 

- - - - 16,625,445.30  - - 189,139.54  189,139.54  16,814,584.84  (192,123,262.21) (175,308,677.37) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

745,141,929.00   891,305,113.88  400,812,274.93  45,397,931.79   (553,328,266.45) 78,479,460.03  229,234.85  393,635.54  79,102,330.42   1,608,431,313.57  293,847,613.90  1,902,278,927.47  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 
             

โอนกำไรท่ียังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขายไปกำไร(ขาดทุน)สะสม  
 

- - - - 230,236.84  -  (229,234.85) - (229,234.85) 1,001.99  (1,001.99) - 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วมไปกำไร(ขาดทุน)สะสม  - - - - 3,612,634.48  (3,612,634.48) - - (3,612,634.48)  - - - 

เพิ่มทุนบริษัทย่อย 17 - - (41,344,218.39) - (386,009.17) - - - - (41,730,227.56) 312,243,828.97   270,513,601.41  

จำหน่ายส่วนได้เสียให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม  17 - - 216,348,958.56  -  - - - - - 216,348,958.56  119,226,039.58   335,574,998.14  

จำหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนบริษัทย่อย 
 

- - 9,665,417.05  -  - - - - - 9,665,417.05  44,299,625.59  53,965,042.64  

ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 
 

- - (15,608,637.02) -  - - - - - (15,608,637.02) 256,530,009.83   240,921,372.81  

สำรองตามกฎหมาย 30 - - - 12,115,489.42  (12,115,489.42) - - - -  - - - 

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

- - - - 164,410.44  - - - - 164,410.44  306,944.96  471,355.40  

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี 
 

- - - - 348,521,860.07  - - (2,659,207.32) (2,659,207.32) 345,862,652.75  18,741,418.33   364,604,071.08  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

745,141,929.00   891,305,113.88  569,873,795.13  57,513,421.21   (213,300,623.21) 74,866,825.55  - (2,265,571.78) 72,601,253.77   2,123,134,889.78  1,045,194,479.17  3,168,329,368.95  
                                                                                                                                                                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

            (หน่วย : บาท) 

    
กำไร(ขาดทุน)สะสม 

 

  
ทุนเรือนหุ้นที่ออก 

 
จัดสรรแล้ว 

 
รวม 

  หมายเหต ุ และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดัสรร   
       

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

745,141,929.00  891,305,113.88  45,397,931.79  (103,600,778.48) 1,578,244,196.19  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 
      

กำไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

-  -  - 4,847,300.40   4,847,300.40  

ขาดทุนสำหรับป ี  -  -  - (196,640,035.71) (196,640,035.71) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  745,141,929.00  891,305,113.88  45,397,931.79  (295,393,513.79) 1,386,451,460.88  

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 
      

สำรองตามกฎหมาย 30 -  - 12,115,489.42  (12,115,489.42) - 

กำไรสำหรับป ี
 

-  -  - 537,703,302.09  537,703,302.09  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

745,141,929.00  891,305,113.88  57,513,421.21  230,194,298.88  1,924,154,762.97  
                                                                                                                                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึง

ของงบการเงินน้ี 
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวริ์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

   
ปรับปรุงและ 

 
จัดประเภทใหม ่

   
จัดประเภทใหม ่

  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

     
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
430,736,082.95  (11,914,128.14)  623,884,784.62   (184,528,922.36) 

    ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)  
     

       จากกิจกรรมดำเนนิงาน      
          ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลบั) 

 
589,937.51  (1,406,319.30)   (1,729,550.45) 11,724,961.05  

          ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึ้น 
 

-    7,001.67  -    -    

          โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 
 

 (8,880,667.53)  (47,297,046.94) -    -    

          ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

-    -    1,238,716.62  -    

          กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

(457,007,780.90) (126,260,600.42) (358,889,363.91) (80,343,512.54) 

          ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทนุ  -    149,438,924.28  -    270,112,349.45  

          กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 

-     (1,355,159.84) -    -    

          ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 
 

1,688,053.14  147,197.06  -    -    

          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 
 

46,053,328.60  53,788,109.20  1,634,221.05  4,203,680.74  

          ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลบั) 
 

(1,077,083.67) 16,740,009.25  -    -    

          ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย ์
 

1,411,876.30  26,739,050.93  440,340.91  12.00  

          กำไรจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน 
 

 (43,602.81) -     (198,109.53) -    

          ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน(โอนกลับ)  2,358,959.79  (64,686,729.82) -    -    

          ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน 
 

5,245,742.35  6,286,799.27  376,160.64  839,142.51  

          ส่วนแบ่งผลขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

4,713,491.68  2,660,215.11  -    -    

          ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไมม่ีอำนาจควบคุม 
 

24,612,872.62  (192,650,517.29) -    -    

          ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

-    2,362,421.00  -    -    

          กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
 

-    -    (278,629,212.30) -    

          กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่ือไว้เพื่อขาย  (71,635,475.42) (20,849,342.93) -    -    

          เงินปันผลรบั 
 

(189,054.00) (126,236.00) (189,054.00) (20,125,996.33) 

          ดอกเบี้ยรับ 
 

(14,092,373.53) (17,889,787.47) (5,905,794.38) (6,783,893.58) 

          ดอกเบี้ยจ่าย 
 

21,225,125.11  48,216,218.10  4,814,827.15  2,355,273.86  

    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
     

                   ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนนิงาน 
 

(14,290,567.81) (178,049,922.28) (13,152,033.58) (2,546,905.20) 

    สินทรพัย์ดำเนินงาน(เพิม่ขึ้น)ลดลง 
     

         ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอ่ืน-กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

484,626.24  15,622,887.44  4,977,357.49  31,826.81  

         สินทรพัย์ทีเ่กิดจากสัญญา-กิจการที่เก่ียวข้องกัน  32,100.00   (192,600.00) (95,855.36) 395,071.55  

         ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 
 

(113,381,036.60) 82,741,578.00  327,539.13  222,873.59  
                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวริ์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

   
ปรับปรุงและ 

 
จัดประเภทใหม ่

   
จัดประเภทใหม ่

  
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ) 

     
         ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน 

 
34,030,984.90  30,517,615.09  1,252,440.53  -    

         สินทรพัย์ทีเ่กิดจากสัญญา-กิจการอ่ืน 
 

(6,336,874.62)  (1,461,278.23) -    -    

         สินค้าคงเหลือ  (75,114,954.03) 221,680,896.42  -    -    

         สินทรพัย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภท 
     

                    เป็นสนิทรัพย์ทีถ่ือไว้เพื่อขาย 
 

-    129,304,444.35  -    -    

         สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 (20,116,312.37) 37,081,047.00  172,880.00  

             

(205,208.52) 

    หนี้สินดำเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) 
     

         เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน-กิจการที่เก่ียวข้องกัน  10,239.12  34,511.32   (5,575.00)  (645.00) 

         เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 
 

 (64,353,548.81)  (124,889,953.00)  (79,899.56) (1,405,484.77) 

         หนี้สินทีเ่กิดจากสัญญา 
 

32,252,125.36   (76,004,994.73) -    -    

         หนี้สินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 
 

 (271,173.54) 271,173.54  -    -    

         เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

 (3,652,865.25)  (19,757,940.59) -    -    

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน 
 

 (230,707,257.41) 116,897,464.33   (6,603,146.35)  (3,508,471.54) 

         เงินสดรับดอกเบี้ย 
 

14,292,179.73  18,338,457.00  13,288,861.03  1,299,033.00  

         เงินสดจ่ายดอกเบี้ย   (12,784,829.36)  (43,155,329.00) (3,220,931.21) (1,499,871.12) 

         เงินสดรับคนืภาษีเงินได้ 
 

592,327.40  32,322,291.12  -    -    

         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 
 

 (11,562,654.58)  (10,928,821.31)  (6,763,542.57) (428,976.42) 

                   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนนิงาน 
 

 (240,170,234.22) 113,474,062.14   (3,298,759.10)  (4,138,286.08) 
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
     

         เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารประจำ 
 

926,978.96  4,204,700.00  -    -    

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 (142,362,675.90) (9,862,723.85)  (131,237,083.64)  (9,354,312.68) 

         เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวยีนอ่ืน 
 

290,222,331.50   30,456,204.18  285,221,511.76  25,432,716.78  

         เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวยีนอ่ืน 
 

-     (114,670,000.00) -    -    

         เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวยีนอ่ืน  -    201,509,433.49  -    -    

         เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 
 

-    -    (255,005,971.36) -    

         เงินสดรับจากการลดทนุบริษัทย่อย 
 

-    -    60,500,000.00  -    

         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
 

-    (31,045,305.70) -    -    

         เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

-    5,092,285.17  -    -    

         เงินสดจ่ายใช้สิทธิตามใบสำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญของบริษัทย่อย 
 

-    -     (124,646,765.31) -    

         เงินสดจ่ายซ้ือส่วนได้เสยีจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไมม่ีอำนาจควบคุม 
 

 (82,136,029.70) -     (82,136,029.70) -    

         เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียให้ผูม้ีส่วนได้เสยีที่ไม่มีอำนาจควบคุม  417,711,027.84  -    417,711,027.84  -    

         (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

-    -    66,000,000.00   (12,505,081.25) 
            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้      
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวริ์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหต ุ 2564 2563 2564 2563 

   
ปรับปรุงและ 

 
จัดประเภทใหม ่

   
จัดประเภทใหม ่

  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (ต่อ) 

     
         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนีค้่า

สินทรพัย ์
 

 (48,264,475.58)  (32,252,354.78) (35,933.58)  (14,449.82) 

         เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ ์  8,811,767.28  2,071,481.28  -    -    

         เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 
 

 (1,514,741.06) (4,922,500.00) -    -    

         เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 
 

130,100,221.62  417,440,287.48  -    -    

         เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัยเ์พื่อการลงทุน 
 

10,000,000.00  -    10,000,000.00  -    

         เงินปันผลรบั 
 

189,054.00  126,236.00  189,054.00  20,125,996.33  

         เงินสดจ่ายเจ้าหนีค้่าหุน้ 
 

 (10,000,000.00)  (11,095,112.00) -    -    

         (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน   (56,257,726.45) 85,131,150.00  -    -    

                    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ  517,425,732.51  542,183,781.27  246,559,810.01  23,684,869.36  
      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
         เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

 
63,216,435.68  -    -    -    

         เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 
 

(57,000,000.00) 8,000,000.00  -    1,500,000.00  

         เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

-    (67,584,633.55) 25,000,000.00  5,000,000.00  

         เงินสดจ่ายหุ้นกู้ 
 

-    (600,000,000.00) -    -    

         เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทนุซ้ือคนืของบริษัทย่อย 
 

-    (34,543,922.16) -    -    

         เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทนุซ้ือคืนบริษัทย่อย 
 

53,965,042.64  -    -    -    

         เงินสดรับจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย  240,921,372.81  -    -    -    

         เงินสดรับจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อยส่วนของผู้มีส่วนได้เสยี 
     

                   ที่ไม่มีอำนาจควบคุม 
 

271,495,063.84  -    -    -    

         เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทนุบริษัทย่อย 
 

 (981,462.43) -    -    -    

         เงินสดจ่ายหนี้สนิตามสัญญาเช่า 
 

 (6,417,910.06)  (12,323,903.12)  (2,215,577.34)  (3,416,182.93) 

         เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สนิตามสัญญาเช่า 
 

 (8,726,465.88)  (3,918,936.72)  (111,845.16)  (131,977.07) 

                    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 
 

556,472,076.60   (710,371,395.55) 22,672,577.50  2,951,840.00  

   
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)-สุทธิ                833,727,574.89   (54,713,552.14) 265,933,628.41  22,498,423.28  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นป ี
 

299,802,051.39  354,448,490.76  32,940,903.97  10,442,480.69  

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด 
     

      และรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

754,304.94  67,112.77  -    -    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นป ี 33.1 1,134,283,931.22  299,802,051.39  298,874,532.38  32,940,903.97  
                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1011 อาคาร   

ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกี ่ยวกับการลงทุนในบริษัทอ่ืน       

การผลิตและจำหน่ายวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและพลังงานไฟฟ้า 

 

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

บริษัทจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำ

ขึ้นตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง

มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตามข้อกำหนด

ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ

ของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซ่ึงใช้เกณฑ์ตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวข้อง 

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณ

การและกำหนดข้อสมมติที่เก่ียวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์

และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว 

ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความ

เข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุด 

งบการเงินนี ้นำเสนอเพื ่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื ่อใช ้ในประเทศไทยและจัดทำเป ็นภาษาไทย              

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กับงบการเงินที่มี

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ดังต่อไปน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่2 เร่ือง  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่3 เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่6 เร่ือง  การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่7 เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่9 เร่ือง  เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่1 เร่ือง  การนำเสนองบการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่8 เร่ือง  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่10 เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่37 เร่ือง  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที ่32 เร่ือง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์

และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป กลุ่มบริษัทได้ยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวตาม

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึงสิ้นสุดลง

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีกับงบ

การเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ดังต่อไปน้ี  

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการผ่อน

ปรนชั่วคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้ว

เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน 

 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชียังได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กับงบการเงินในงวด

อนาคตดังต่อไปน้ี 
  วันถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่1 เร่ือง  การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่4 เร่ือง  สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่6 เร่ือง  การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่7 เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่9 เร่ือง  เครื่องมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่16 เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2565 

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดอนาคตก่อนวันถือปฏิบัติ

และฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติ 

 

3. หลักการจัดทำงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้

การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้อง

กับบริษัทย่อย  และมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอำนาจเหนือ บริษัทย่อย งบ

การเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
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กลุ่มบริษัทใช้วิธีซ้ือสำหรับการบันทึกการได้มาซ่ึงบริษัทย่อย  สิ่งตอบแทนที่โอนให้ในการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยวัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ส่งมอบให้  มูลค่าของหุ้นที่ออกให้หรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ  ณ วันที่ได้มา  

ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซ้ือจะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้น  ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของหุ้นในส่วนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 

(ถ้ามี)  ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาจะบันทึกเป็นค่าความนิยมและทดสอบการด้อยค่า

ทุกปี1ในกรณีที่ผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้1ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ

ของหุ้นในส่วนที่ผู้ซ้ือถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี)  ที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาจะ

บันทึกส่วนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหม่เป็นกำไรจากการต่อรองราคาซ้ือในกำไรหรือขาดทุน 

รายการบัญชียอดคงเหลือและรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและ

บริษัทย่อยได้ถูกตัดทิ ้งในการทำงบการเงินรวม  เว้นแต่รายการขาดทุนที ่ย ังไม่ได้เกิดขึ ้นจริงซึ ่งกลุ่ มบริษัทจะ                     

ไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป  ในกรณีที่มีความจำเป็นนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยจะถูกเปลี่ยนให้มีความ

สม่ำเสมอกับนโยบายที่ใช้โดยกลุ่มบริษัท 

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แคปปิทอล   

เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยหลังจากตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว  

อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมมีดังน้ี 
  ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจัดต้ัง 2564 2563 

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลวดเหล็กแรงดึงสูงและลวดเชื่อมไฟฟ้า ไทย 52.40 72.93 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโครงเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไทย 34.88 37.61 

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ธุรกิจกระแสไฟฟ้าและพลังงานความรัอน ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและขุดเจาะอุโมงค ์ ไทย 100.00 100.00 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด ธุรกิจเชื้อเพลิงสำหรบัโรงไฟฟ้าชีวมวล ไทย 100.00 100.00 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด  ธุรกิจรับจ้างออกแบบ ผลิตและประกอบโครงสร้างเหล็กตามแบบ ไทย 94.25 94.25 

บริษัท พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จำกัด * ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพชืพลงังาน 

และผลติภณัฑ์ทางการเกษตร 

ไทย 22.67 24.45 

บริษัท อัลตร้าเอเชีย จำกัด * ธุรกิจการลงทุนและกิจการค้า ไทย 34.88 37.61 

UWCC (Cambodia) Company Limited * ธุรกิจโรงงานผลิตและจำหน่ายไม้สับแปรรูป กัมพูชา 24.42 26.33 

Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. * ธุรกิจการจัดการด้านบุคลากร สิงคโปร ์ 34.88 37.61 

Ultra Network Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน สิงคโปร ์ 34.88 37.61 

Ultra Asia Investment Pte.Ltd.  * ธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน สิงคโปร ์ 34.88 37.61 

Sky Towers Infra Inc. * ธุรกิจให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ฟิลิปปินส ์ 34.88 37.61 
 

* ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 

งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทและจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชี

ที่สำคัญเช่นเดียวกัน 
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ส่วนได้เสียที ่ไม่ม ีอำนาจควบคุมวัดมูลค ่าด้วยมูลค ่าของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนขอ งหุ ้นท ี ่ถ ือโดย                     

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมน้ัน 

สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัว

เฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น” 

ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
4. นโยบายการบัญชี 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

สำหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย  เงินสดในมือ  

เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ที่มีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีกำหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า

และปราศจากภาระผูกพัน 

4.2 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้ร ับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนในการซ้ือ

ประกอบด้วยราคาซื้อ  และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื ้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง                   

หักด้วยส่วนลดและเงินที ่ได้รับคืนจากการซื ้อ ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและ งานระหว่างทำประกอบด้วย               

ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงาน

ตามปกติ 

ราคาทุนของวัตถุดิบ(เหล็ก) เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงานและสินค้าระหว่างผลิตคำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ำหนัก และสินค้าอุตสาหกรรมคำนวณตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน  

กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่าสุทธิที ่จะได้รับจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน 

 

4.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายได้รับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

ถ้ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ันต่อไป 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ ่มสินทรัพย์ที ่จะจำหน่ายที ่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที ่ถ ือไว้เพื ่อขาย            

วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่วนเพิ่มที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายโดยไม่รวมต้นทุน ทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนระหว่างที่สินทรัพย์นั้นถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือระหว่างที่

สินทรัพย์น้ันเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะไม่ถูกคิด

ค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย 
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4.4 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 

(ถ้ามี)  และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อย

ค่า (ถ้ามี)  และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

 

นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่แตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทจะถูก

เปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ใช้โดยกลุ่มบริษัท 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของ

เงินลงทุน (ถ้ามี) 

 

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า

ของสินทรัพย์วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนโดยรวมต้นทุนในการทำรายการและวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

กลุ่มบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท  ยกเว้นที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังน้ี 

 

อาคาร 20 ปี 

 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดินที่กลุ่มบริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อให้บริการและเพื่อใช้ในการบริหารงาน

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วย

ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

สินทรัพย์ที ่ตีราคาใหม่นั ้นดำเนินการโดยผู ้ประเมินราคาอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ทุก ๆ 3 ปี เพื ่อมิให้               

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ และในระหว่างน้ี              

หากมีปัจจัยอ่ืนใดที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์  กลุ่มบริษัทจะให้มีการประเมินราคาใหม่โดย

ผู้เชี่ยวชาญในปีน้ัน ๆ ทันที 
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กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดังต่อไปน้ี 

- กรณีที่การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันเพิ่มขึ้นกลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จำนวนสะสมไปยังส่วนของผู้

ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนเพิ่มจากการตี

ราคาใหม่นี้ในกำไรหรือขาดทุนไม่เกินจำนวนที่ตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ในกำไรหรือ

ขาดทุน 

- กรณีที่การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันลดลงกลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าตาม

บัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกำไรหรือขาดทุนอย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะนำส่วนที่ลดลงจาก

การตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย์”ของสินทรัพย์ดังกล่าว และส่วนที่เกินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 

อาคารและอุปกรณ์ที่กลุ่มบริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อให้บริการและเพื่อใช้ใน

การบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ราคาทุนของสินทร ัพย ์ประกอบด้วยราคาซื ้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื ้อที ่เร ียกค ืนไม่ได้หลังหัก                  

ส่วนลดการค้าและจำนวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย  ต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ใน

สถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ประมาณการเบื้องต้นสำหรับต้นทุนในการรื้อ ขนย้ายและ

บูรณะสถานที่ตั้งสินทรัพย์นั้น  รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิต

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที ่ดินและสินทรัพย์ที ่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้างโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 20 ปี 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี 

เครื่องขุดเจาะอุโมงค์ 5 - 15 ปี 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

จะได้รับการทบทวนทุก ๆ สิ้นปีบัญชี 

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับ

จากการจำหน่ายสินทรัพย์กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันจะถูกรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น ในการ

ขายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เก่ียวข้องจะถูกโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง 

 

4.7 สัญญาเช่า  

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า ถ้าสัญญาดังกล่าวให้สิทธิแก่กลุ่ม

บริษัทในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุไว้สำหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน โดยสัญญาที่ให้
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สิทธิกับกลุ่มบริษัทในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญจากการใช้สินทรัพย์ที่ระบุน้ันและให้สิทธิกับ

กลุ่มบริษัทในการสั่งการการใช้งานสินทรัพย์ที่ระบุดังกล่าวถือเป็นสัญญาที่ให้สิทธิการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุ

ไว้ 

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการ เว้นแต่สัญญา

เช่าระยะสั ้นที ่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซึ ่งส ินทร ัพย ์อ้างอิงนั ้นมีม ูลค ่าต่ำ                  

โดยกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงิน

ที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า สำหรับสัญญา

เช่าระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงน้ันมีมูลค่าต่ำ กลุ่มบริษัท

รับรู้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระสำหรับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย จำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 

จำนวนเงินที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ 

ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของ

สินทรัพย์อ้างอิงหรือซ่อมแซมสินทรัพย์อ้างอิงให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดของสัญญาเช่าเว้นแต่

ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อการผลิตสินค้าคงเหลือ (ประมาณการต้นทุนดังกล่าวจะรับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

หรือเม่ือใช้สินทรัพย์อ้างอิงน้ันในระหว่างช่วงระยะเวลาหน่ึง) 

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย 

ค่าเช่าคงที่หักสิ่งจูงใจตามสัญญา ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราซ่ึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา 

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการประกัน ราคาใช้สิทธิ

ของสิทธิเลือกซื ้อในกรณีที ่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที ่กลุ ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั ้น และค่าปรับ               

ที่จ่ายสำหรับการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 

สำหรับการจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่ทำให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น 

หลังจากวันที ่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก                   

ค่าเสื ่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตาม                  

สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยวิธีเส้นตรงตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล

จนถึงวันสิ้นสุดของอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะ

เกิดขึ้นก่อน และในกรณีที่สัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบริษัทเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญา

เช่าหรือถ้าราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะ

คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

อ้างอิง 

หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยการเพิ่มมูลค่าตามบัญชี

เพื่อสะท้อนดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและด้วยการลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชำระค่าเช่าตาม

สัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง

ใหม่โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุงใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง  

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง

ใหม่โดยใช้อัตราคิดลดเดิม เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้มูลค่าคงเหลือที่ได้รับการ

ประกัน หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในอนาคตที่เป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้กำหนดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

ชำระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กรณีดังกล่าวจะใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง

ซ่ึงสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย) 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที ่ปรับปรุงด้วย                 

อัตราคิดลดที่ปรับปรุง สำหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 

 

กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุน ถ้าสัญญาเช่านั้นโอนความเสี่ยง

และผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงนั้นไปให้แก่ผู้เช่า และกลุ่ม

บริษัทจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ถ้าสัญญาเช่าน้ันไม่ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างมี

นัยสำคัญทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิงน้ันไปให้แก่ผู้เช่า 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าชนิดจัดหาแหล่งเงินทุนเป็นลูกหน้ีในงบแสดงฐานะการเงินด้วย

จำนวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า และรับรู้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าโดยให้ สะท้อนถึง

อัตราผลตอบแทนคงที่ในแต่ละงวดของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทรับรู้จำนวนเงินที่รับชำระตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรง และรับรู้ต้นทุน

ทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้าง อิงและรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยวิธีเส้นตรง 

 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทร ัพย ์ไม ่ม ีต ัวตนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ท ี ่อาย ุการให ้ประโยชน์ทราบได ้แน่นอนที่                         

กลุ่มบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดย

วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้คือ 5 ปี 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทต้นทุนระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊าซในโครงการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและ

พลังงานความร้อนที่กลุ่มบริษัทซ้ือมาแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ค่าตัด

จำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาระหว่าง 15 ปี 
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4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ ่มบริษัทตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะได้ร ับการทบทวน                   

ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี               

อาจไม่สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา  รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับซ่ึงคือจำนวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่ม

ให้อยู่กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอ่ืนเพื่อประโยชน์ใน การประเมิน

พิจารณาเรื่องการด้อยค่า  

กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนหรือบันทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีที่

สินทรัพย์น้ันเคยตีราคาเพิ่ม  และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่

ต่อไปหรือเป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในกำไรหรือขาดทุนหรือนำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรพัย์

แล้วแต่กรณี 

 

4.10 ประมาณการหน้ีสิน 

  กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันใน

ปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้

ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ 

รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน 

 

4.11 การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าลวดเหล็กซ่ึงถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลา

ใดเวลาหน่ึงตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการ เม่ือลูกค้าได้ยอมรับสินค้าที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้แล้ว 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมตามสัญญาระยะยาวที่

มีลักษณะเป็นงานโครงการซึ่งถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของ

รายการ เม่ืองานผลิตสำเร็จซ่ึงตรวจรับงานและส่งมอบงานให้แก่ผู้ซ้ือ ณ หน้าโรงงานของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมซ่ึงถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลา

หน่ึงตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการ เม่ือลูกค้าได้ยอมรับสินค้าที่บริษัทส่งมอบให้แล้ว 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใด

เวลาหน่ึง ตามจำนวนหน่วยที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าและอัตราที่กำหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าใน

แต่ละเดือน 

กลุ่มบริษัทกำหนดจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการจากจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่า

จะมีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้าสำหรับภาระที่ต้อง

ปฏิบัติน้ัน ซ่ึงประกอบไปด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่แน่นอนและประมาณการจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนผัน

แปรด้วยวิธีมูลค่าที่คาดหวัง เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการ
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ที่มีนัยสำคัญของจำนวนเงินของรายได้ที่รับรู้สะสมเม่ือความไม่แน่นอนเก่ียวกับ สิ่งตอบแทนผันแปรได้หมดไปใน

ภายหลัง 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการใช้เสาโทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นเพยีง

ภาระเดียวตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการด้วยระดับความก้าวหน้าของการปฏิบัติตาม

ภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น 

 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงานและบริษัท  

โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และบริหารโดยผู้บริหารกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัท

จ่ายเข้ากองทุนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน

ประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยในการประมาณการจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยต้นทุนบริการปัจจบุัน

และดอกเบี้ยจ่ายจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการวัดมูลค่าหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่ จะรับรู้ ในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและจะโอนเข้ากำไรสะสมตามลำดับ  โดยจะไม่ทำการจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวอื่นประมาณการในลักษณะเดียวกันกับการประมาณการภาระผูกพัน

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน  อย่างไรก็ตาม  ต้นทุนบริการปัจจุบัน ดอกเบี้ยจ่ายและผลกำไรขาดทุน

จากการประมาณการเน่ืองจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทั้งหมด 

 

4.13 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   

 บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็น

เงินตราต่างประเทศและที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันทีในกำไรหรือ

ขาดทุน      
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4.14 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ซ่ึงจำเป็นต้องใช้  ระยะ

เวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถนำสินทรัพย์น้ันมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนำไปขายจะถูกรับรู้รวมเป็น

ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์น้ันจนกระทั่งสินทรัพย์น้ันพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือ พร้อมที่จะขาย 

รายได้ที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนชั่วคราว จะ

นำไปหักออกจากต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ 

ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายน้ันเกิดขึ้น 

 

4.15 ภาษีเงินได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และ

ในกรณีที่จำนวนภาษีที่ได้ชำระไปแล้วในงวดปัจจุบันมากกว่าภาษีที่ต้องชำระสำหรับงวดนั้น กลุ่มบริษัท จะรับรู้

ส่วนที่จ่ายชำระเกินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน  

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ 

ยกเว้นกรณีที่หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ันเกิดจากการรับรู้เม่ือเริ่มแรกซ่ึงสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากรายการ

ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการน้ัน  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั ่วคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที ่เป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวน้ันมาใช้หักภาษีได้  ยกเว้นกรณีที่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ันเกิดจากการรับรู้เม่ือเริ่มแรกของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกิดจากรายการที่ไม่ส่งผล

กระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการน้ัน 

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการที่

เก่ียวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ยกเว้นกรณีที่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับ

รายการของผลแตกต่างชั่วคราวและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว

ในอนาคตอันใกล้  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

ทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  เฉพาะในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ

มีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้และจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำผลแตกต่าง

ชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ได้ 

 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันโดยใช้อัตราภาษีที่บังคับใช้อยู่ภายในสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน  และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับปีที่กลุ่มบริษัทคาด

ว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  และวัดมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วย

อัตราภาษีสำหรับงวดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระหน้ีสินภาษีเงินได้ 

กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำไป

รวมคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับปี  ยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากรายการที่รับรู้ในกำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ
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รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น  กลุ่มบริษัทจะรับรู้ภาษีเงินได้ดังกล่าวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรง

ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

4.16 สินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนด

ของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินน้ัน และกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินเม่ือสิทธิตามสัญญาที่จะ

ได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือ กลุ่มบริษัทโอนสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับ กระแสเงิน

สดจากสินทรัพย์ทางการเงินและได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่รับรู้รายการเมื ่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึง

สินทรัพย์ทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญด้วย

จำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้าหรือบริการ

ตามที่ได้ตกลงกันให้แก่ลูกค้า 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัด

จำหน่าย ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี โดย

พิจารณาจากโมเดลธุรกิจในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าในภายหลังสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ที่กลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด

คงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงในการคำนวณดอกเบี้ย

รับ 

 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดจำหน่าย การด้อยค่าหรือการตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายในกำไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าในภายหลังสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ที่กลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน

ตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด

คงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศและดอกเบี้ยรับที่คำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงในกำไรหรือขาดทุน  และเมื่อมีการตัดรายการ
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สินทรัพย์ทางการเงิน ผลสะสมของผลกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ไว้ก่อนหน้าในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด

ประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยังกำไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าในภายหลังสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นนอกจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กล่าวไว้

ข้างต้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังในกำไรหรือขาดทุน 

 

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีการค้า สินทรัพย์

ที่เกิดจากสัญญาและลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยวิธีการอย่างง่ายสำหรับลูกหนี้การค้า สินทรัพย์ที่เกิดจาก

สัญญาและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ กลุ่ม

บริษัทใช้ตารางการตั้งสำรอง ซึ่งนำข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตมา

ปรับปรุงให้สะท้อนถึงปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปและการประเมินทิศทางทั้งใน

ปัจจุบันและในอนาคตในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยวิธีการทั่วไปของเครื่องมือทางการเงินอื่นซึ่งวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจำหน่ายหรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ถ้าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุ ถ้าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การ รับรู้

รายการเม่ือเริ่มแรก 

 

4.18 หน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของ

สัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินหรือบางส่วนของหนี้สินทาง

การเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรือ

สิ้นสุดลง 

ณ วันที่รับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับการออกหนี้สิน

ทางการเงินน้ัน 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี ้สินทางการเงินที ่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัด

จำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนซ่ึงรวมถึงหน้ีสินอนุพันธ์ ยกเว้น
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สัญญาค้ำประกันทางการเงิน กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่าที่สูงกว่าระหว่างจำนวนเงินของค่าเผื่อ ผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกหักจำนวนเงินสะสมของรายได้ที่รับรู้ตาม

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดจำหน่ายหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน

ตัดจำหน่ายในกำไรหรือขาดทุน และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น

ภายหลังสำหรับหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนในกำไรหรือขาดทุน 

 

4.19 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บน

พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื ่น ๆ  ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที ่เชื ่อว ่ามี

เหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน 

 

อาคาร และอุปกรณ์  

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท

โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการ

ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 

 

ผลประโยชน์พนักงาน 

หนี ้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ  ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น 

 

ประมาณการต้นทุนรื้อถอน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนเสาโทรคมนาคมด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของ

ต้นทุนค่ารื้อถอนเสาโทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ของเสาโทรคมนาคม หน้ีสินค่ารื้อ

ถอนที่รับรู้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื้อถอนและ

อัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนเสาโทรคมนาคมคำนวณโดยใช้อัตรา

คิดลดที่ประมาณขึ้นโดยผู้บริหารและแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนเสาโทรคมนาคม 

 

5. การปรับปรุงงบการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ที่แสดงเปรียบเทียบใหม่ เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้ตรวจพบว่างบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้บันทึกรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และรายการผลกำไรในสินทรัพย์ถาวรระหว่าง
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บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมไว้คลาดเคลื่อน เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้จำหน่ายสินทรัพย์ถ าวรดังกล่าวให้กับ

บริษัทอ่ืนไปแล้ว ซ่ึงไม่สอดคล้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงดังกล่าว  มีดังน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม  

 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2563 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 11,442,449.00 

ขาดทุนสะสมลดลง (10,784,508.18) 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (657,940.82) 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2563 

กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น (11,442,449.00) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง - 

ขาดทุนสำหรับปีลดลง (11,442,449.00) 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีเพิ่มขึ้น 0.0154 

 

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางอ้อม ซ่ึงกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ี

กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด

กับบุคคลดังกล่าว ซ่ึงมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกับบุคคลข้างต้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของ

ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ ครอบครัวลีนะบรรจง ซึ ่งถือหุ ้นร้อยละ 56.90  (31 ธันวาคม 2563 :                   

ร้อยละ 44.57) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รายการค้าที่เก่ียวข้องกับบริษัทที่ครอบครัวลีนะบรรจง เป็นผู้ถือหุ้นหลัก

หรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท 

รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้ี 
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6.1 สินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างกัน 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการค้า     

- บริษัทที่เก่ียวข้องกัน - 344,264.48 - - 

- บริษัทย่อย - - 1,926,000.00 1,926,000.00 

รวม - 344,264.48 1,926,000.00 1,926,000.00 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น - - (1,926,000.00) (1,829,700.00) 

สุทธิ - 344,264.48 - 96,300.00 

     

ลูกหน้ีอ่ืนเงินประกันผลงาน     

- บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 2,595,809.65 2,595,809.65 - - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น (2,595,809.65) (2,595,809.65) - - 

สุทธิ - - - - 

     

รายได้ค่าเช่าสำนักงานค้างรับ     

- บริษัทย่อย - - - 4,521,600.00 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น - - - (1,291,820.82) 

สุทธิ - - - 3,229,779.18 

     

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ     

-  บริษัทย่อย 

- - - 

       

457,828.45  

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น - - - (238,029.63) 

สุทธิ - - -      219,798.82  

     

รายได้ค่าบริการค้างรับ     

- บริษัทร่วม 2,070.96 - 2,070.96 - 

รวม 2,070.96 - 2,070.96 - 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

     

     

เงินทดรองจ่าย     

- ผู้บริหารสำคัญ - 292,110.49 - - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น - (292,110.49) - - 

สุทธิ - - - - 

     

ดอกเบี้ยค้างรับ     

 -  บริษัทย่อย - - 15,691,956.37 25,326,065.97 

- บริษัทร่วม 1,472,502.21 1,322,824.46 - - 

รวม 1,472,502.21 1,322,824.46 15,691,956.37 25,326,065.97 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น (1,472,502.21) (1,322,824.46) 

(15,531,435.82) 

(15,531,435.82) 

สุทธิ - - 160,520.55 9,794,630.15 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,070.96 344,264.48 162,591.51 13,340,508.15 

     

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา     

รายได้ค้างรับค่าบริการตรวจสอบภายใน     

-  บริษัทย่อย - - 481,500.00 481,500.00 

- บริษัทร่วม 160,500.00 192,600.00 160,500.00 192,600.00 

         รวม 160,500.00 192,600.00 642,000.00 674,100.00 

     

รายได้ค้างรับค่าธรรมเนียม     

- บริษัทย่อย - - 127,955.36 - 

         รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 160,500.00 192,600.00 769,955.36 674,100.00 

     

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน     

-   บริษัทย่อย - - 3,123,461.55 - 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

- บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือต้นปี - - 167,162,922.24 154,070,851.04 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - - 86,350,685.73 16,696,353.04 

ลดลงในระหว่างปี - - (152,190,172.92) (3,604,281.84) 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 101,323,435.05 167,162,922.24 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น - - (56,646,000.00) (57,646,000.00) 

สุทธิ - - 44,677,435.05 109,516,922.24 

     

     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน(ต่อ)     

- บริษัทร่วม     

ยอดคงเหลือต้นปี 8,055,237.78 8,060,119.35 - - 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 911,451.15 14,981,880.37 - - 

ลดลงในระหว่างปี - 

(14,986,761.94

) 

- - 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,966,688.93 8,055,237.78 - - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น (8,966,688.93) (8,055,237.78) 

- - 

สุทธิ - - - - 

รวม - - 44,677,435.05 109,516,922.24 

     

ซ้ือสินทรัพย์     

- บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 2,100,000.00 - - - 

- บริษัทร่วม 2,336,448.60 - - - 

รวม 4,436,448.60 - - - 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

- ผู้บริหารสำคัญ 205,359.66 195,120.54 - 5,575.00 

     

ดอกเบี้ยค้างจ่าย     
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

- บริษัทย่อย - - 1,793,827.90 1,025,602.24 

รวมเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 205,359.66 195,120.54 1,793,827.90 1,031,177.24 

     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     

- บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือต้นปี - - 34,787,686.45 29,750,228.50 

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - - 26,279,215.70 9,502,283.42 

ลดลงในระหว่างปี - - (1,432,339.84) (4,464,825.47) 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 59,634,562.31 34,787,686.45 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกันเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 

6 เดือนคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.20 ต่อปี (2563 : อัตราร้อยละ 4.20 ต่อปี)  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกันเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 12 เดือน

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 – 4.00 ต่อปี (2563 : อัตราร้อยละ 3.00 – 4.00 ต่อปี)  

 

6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการขาย     

-  บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 791,335.50 6,215,791.50 - - 

     

รายได้ค่าเช่า     

-  บริษัทย่อย 

- - 

810,000.00 

3,240,000.0

0 

- บริษัทร่วม 60,000.00 180,000.00 60,000.00 180,000.00 

                รวม 60,000.00 

180,000.00 870,000.00 3,420,000.0

0 

     

รายได้ค่าบริการ     
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   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

-  บริษัทย่อย 

- - 

2,841,183.00 

5,184,000.0

0 

- บริษัทร่วม 368,880.00 288,000.00 368,880.00 288,000.00 

- บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 9,345.79 - 9,345.79 - 

           รวม 378,225.79 288,000.00 

3,219,408.79 5,472,000.0

0 

     

รายได้ค่าธรรมเนียม     

-   บริษัทย่อย - - 466,765.12 581,189.53 

     

     

     

     

รายได้ค่าบริการตรวจสอบภายใน     

-   บริษัทย่อย 

- - 

1,800,000.00 

1,920,000.0

0 

- บริษัทร่วม 660,000.00 - 660,000.00 - 

- บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 540,000.00 - 540,000.00 - 

           รวม 

1,200,000.00 - 

3,000,000.00 

1,920,000.0

0 

     

รายได้ค่าบริการที่จอดรถ     

- บริษัทย่อย - - 29,170.56 255,092.39 

- บริษัทร่วม 2,309.31 - 2,309.31 - 

                รวม 2,309.31 - 31,479.87 255,092.39 

     

ดอกเบี้ยรับ     

-   บริษัทย่อย 

- - 

4,582,959.73 

6,783,893.5

8 

-  บริษัทร่วม - 162,709.79 - - 
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   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

                รวม 

- 

162,709.79 4,582,959.73 

6,783,893.5

8 

     

รายได้อ่ืน     

- บริษัทย่อย - - 915,492.96 210,821.69 

     

กำไรจากลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน     

- บริษัทร่วม 43,602.81 - 43,602.81 - 

- บริษัทย่อย - - 154,506.72 - 

                รวม 43,602.81 - 198,109.53 - 

     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

-   บริษัทย่อย 

- - 1,238,716.6

2 

2,094,131.4

1 

     

ดอกเบี้ยจ่าย     

-   บริษัทย่อย 

- - 3,165,995.6

9 

2,229,574.8

6 

 

6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

36,353,761.3

0 

38,782,113.5

0 

5,321,162.00 5,036,482.00 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,005,644.52 1,183,534.92 207,094.80 541,938.00 

              รวม 
38,359,405.8

2 

39,965,648.4

2 

5,528,256.80 5,578,420.00 
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6.4 นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน 

 

รายการธุรกิจ นโยบายการกำหนดราคา 

รายได้จากการขายและรายได้จาก 
งานโครงการ 

ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตราประมาณร้อยละ 5.00 ถึงร้อยละ 30.00 

รายได้จากการให้บริการ ราคาตามสัญญา 
รายได้ค่าตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท 

รายได้ค่าเช่า ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ ่มในการบริหารจัดการอัตราประมาณร้อยละ 10.00 ถึง 
ร้อยละ 30.00 

รายได้ค่าธรรมเนียมการนำทรัพย์สินเป็น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อ 

 

อัตราร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลค่าจำนอง 

ดอกเบี้ยรับ ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการโดยอ้างอิงจากต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท 
ซ้ือและขายตราสารทุน ราคาตลาด 
เงินปันผลรับ ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
 
 
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารได้แก่ 
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส 

ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ดอกเบี้ยจ่าย ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการโดยอ้างอิงจากต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท 
ค่าจ้างเหมา ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าบริหารจัดการ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน 
ซ้ือสินทรัพย์ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน 
 

6.5  ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ช่ือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย  

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 52.40 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)** บริษัทถือหุ้นร้อยละ 34.88 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด  บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัทถือหุ้นร้อยละ 94.25 และมีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท พาราไดซ์กรีนเอนเนอร์ย่ี จำกัด บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 22.67 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด* บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 37.61 (ถึง 21 สงิหาคม 2563) 

บริษัท อลัตรา้ เอเชีย จำกัด บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 34.88 

บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด* บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 37.61 (ถึง 21 สงิหาคม 2563) 

บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด* บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 37.61 (ถึง 21 สงิหาคม 2563) 
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ช่ือกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ 

UWCC (Cambodia) Company Limited บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.42 

Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 34.88 

Ultra Network Pte.Ltd. บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 34.88 
Ultra Asia Investment Pte.Ltd. บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 34.88 

Sky Towers Infra Inc. บริษัทถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 34.88 
  

กิจการร่วมค้า  

บริษัท ซันฟลาวเวอร์กรีน จำกัด เป็นกิจการร่วมค้าผา่นบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.83 

บริษัทร่วม  

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)**** เป็นบริษัทร่วมผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 24.99 

บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซสิเท็มส์ 2 จำกัด***** เป็นบริษัทร่วมผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00 

บริษัท พาโนวา จำกัด*** เป็นบริษัทร่วมผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.00 

Interglob Investment Company Limited เป็นบริษัทร่วมผ่านบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 48.00 
  

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น  

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท พีเออี เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท ไอเจน เอเนอร์ย่ี จำกัด มีกรรมการร่วมกัน 

ผู้บรหิารสำคญั บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการต่าง  ๆของกิจการ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษัท  

(ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) 
 

 

 

*เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้ว 

** เดิมช่ือ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน)  

***เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้ว 

****เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวและไม่ได้เป็นกรรมการแล้ว 

*****เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้ว 

 

6.6  ภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันในการค้ำประกัน และการนำทรัพย์สินของบริษัทเข้าค้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินแห่งหน่ึง วงเงิน 70.40 ล้านบาท   
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7. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ประกอบด้วย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนี้การค้า     

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ - 233,925.54 

- 

             

325,440.00  

เกินกำหนดชำระ 1 ถึง 3 เดือน - 

110,338.94 

-           

1,024,338.44  

เกินกำหนดชำระ 3 ถึง 6 เดือน - - -           

1,123,576.56  

เกินกำหนดชำระ 6 ถึง 12 เดือน - - -           

2,095,193.45  

เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนข้ึนไป - - 1,926,000.00 2,336,880.00 

                รวม - 344,264.48 1,926,000.00 6,905,428.45 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน - - 

(1,926,000.00) (3,359,550.45) 

      สุทธ ิ - 344,264.48 - 3,545,878.00 

ลูกหนี้อื่น 2,597,880.61 2,887,920.14 2,070.96 - 

ดอกเบี้ยค้างรับ 1,472,502.21 1,322,824.44 15,691,956.37 25,326,065.97 

                รวม 4,070,382.82 4,210,744.58 15,694,027.33 25,326,065.97 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (4,068,311.86) (4,210,744.58) (15,531,435.82) (15,531,435.82) 

      สุทธ ิ 2,070.96 - 162,591.51 9,794,630.15 

                รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้

หมุนเวียนอื่น 2,070.96 344,264.48 

162,591.51 13,340,508.15 

 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี - - (3,359,550.45) (4,734,589.39) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (1,589.08) - (1,026,442.03) - 

ลดลงในระหว่างปี 1,589.08 - 2,459,992.48 1,375,038.94 
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ยอดคงเหลือปลายปี - - (1,926,000.00) (3,359,550.45) 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (4,210,744.58) (564,287.00) (15,531,435.82) (15,531,435.82) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (149,677.77) (3,646,457.58) - - 

ลดลงในระหว่างปี 292,110.49 - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (4,068,311.86) (4,210,744.58) (15,531,435.82) (15,531,435.82) 

 

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

ประกอบด้วย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการค้า 418,857,657.56 320,694,822.89 84,108,920.93 84,108,920.93 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะ

เกิดขึ้น (104,292,163.59) (105,249,941.46) 

(84,108,920.93) (84,108,920.93) 

 สุทธิ 314,565,493.97 215,444,881.43 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน 14,648,307.95 11,846,313.12 657,757.32 692,952.64 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 3,676,578.77 2,181,024.73 240,745.88 248,191.71 

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 10,666,060.81 9,861,060.81 - - 

เงินทดรองจ่าย 15,666,053.54 14,240,935.20 463,413.00 463,175.00  

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 15,927,590.03 14,172,678.16 3,616,334.75 3,926,225.47 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 4,371,913.90 545,684.66 - 428,976.42 

ภาษีซ้ือไม่ถึงกำหนด 7,406,167.08 1,461,655.37 19,172.90 16,456.07 

                 รวม 72,362,672.08 54,309,352.05 4,997,423.85 5,775,977.31 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะ

เกิดขึ้น (30,633,400.81) (29,220,738.32) (1,088,683.56) (1,088,683.56) 

                    สุทธิ 41,729,271.27 25,088,613.73 3,908,740.29 4,687,293.75 

  รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 356,294,765.24 240,533,495.16 3,908,740.29 4,687,293.75 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน แยกตามอายุหน้ีที่ค้างชำระได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 245,338,451.78 143,944,605.69 - - 

เกินกำหนดชำระ 1 ถึง 3 เดือน 68,772,110.79 57,414,395.42 - - 

เกินกำหนดชำระ 3 ถึง 6 เดือน 1,260,517.49 6,515,552.05 - - 

เกินกำหนดชำระ 6 ถึง 12 เดือน 1,436,846.93 11,058,150.27 - - 

เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 102,049,730.57 101,762,119.46 84,108,920.93 84,108,920.93 

                 รวม 418,857,657.56 320,694,822.89 84,108,920.93 84,108,920.93 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

(104,292,163.59) 

(105,249,941.46) 

(84,108,920.93) (84,108,920.93) 

                  สุทธิ 314,565,493.97 215,444,881.43 - - 
 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า - กิจการอ่ืน สำหรับปี

สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาตามบัญชีต้นปี (105,249,941.46) (121,422,436.92) (84,108,920.93) (84,108,920.93) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (8,718,903.65) (450,620.30) - - 

ลดลงในระหว่างปี 9,676,681.52 16,623,115.76 - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (104,292,163.59) (105,249,941.46) (84,108,920.93) (84,108,920.93) 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอ่ืน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (29,220,738.32) (16,189,142.61) (1,088,683.56) (1,088,683.56) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี - (13,031,595.71) - - 

ลดลงในระหว่างปี 317,683.60 - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,730,346.09) - - - 
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ยอดคงเหลือปลายปี (30,633,400.81) (29,220,738.32) (1,088,683.56) (1,088,683.56) 
 

 

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 

ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากการให้บริการค้างรับ 31,503,199.13 25,166,324.51 385,200.00 385,200.00 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน 

(460,117.68) (652,707.16) (385,200.00) (385,200.00) 

สุทธ ิ 31,043,081.45 24,513,617.35 - - 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (652,707.16) (385,200.00) (385,200.00) (385,200.00) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (192,589.48) (267,507.16) - - 

ลดลงในระหว่างปี 385,178.96 - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (460,117.68) (652,707.16) (385,200.00) (385,200.00) 
 

10. ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 

ประกอบด้วย 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับชำระ

ในหน่ึงปี 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับ

ชำระเกินกว่า

หน่ึงปี 
 

รวม 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับ

ชำระในหน่ึงปี 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับ

ชำระเกินกว่า

หน่ึงปี 
 

รวม 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 35,947,659.28 87,178,247.17 123,125,906.45 33,192,682.55 123,125,906.51 156,318,589.06 

หัก ค่าเผื ่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 
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        สุทธิ 35,947,659.28 87,178,247.17 123,125,906.45 33,192,682.55 123,125,906.51 156,318,589.06 

 

 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับ

ชำระในหน่ึงปี 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับ

ชำระเกินกว่า

หน่ึงปี 
 

รวม 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับชำระ

ในหน่ึงปี 

ส่วนที่ถึง

กำหนดรับ

ชำระเกินกว่า

หน่ึงปี 
 

รวม 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 1,414,331.69 1,709,129.86 3,123,461.55 - - - 

หัก ค่าเผื ่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - - 

        สุทธิ 1,414,331.69 1,709,129.86 3,123,461.55 - - - 

 

 

รายการเคลื่อนไหวของลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 156,318,589.47 186,836,204.56 - - 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 838,301.88 - 4,992,791.45 - 

รับชำระในระหว่างปี (33,370,391.64) (30,469,198.90) (1,208,736.64) - 

ลดลงในระหว่างปี (660,593.26) - (660,593.26) - 

การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา - (48,416.19) - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 123,125,906.45 156,318,589.47 3,123,461.55 - 
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การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จะได้รับมีดังน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 ลูกหนี้สัญญา    

เช่าเงินทุน 

รายได้ดอกเบี้ย 

รอรับรู้ 

 

สุทธ ิ

ลูกหนี้สัญญา   

เช่าเงินทุน 

รายได้ดอกเบี้ย 

รอรับรู้ 

 

สุทธ ิ

ในปีท่ี 1 44,498,624.72 (8,550,965.44) 35,947,659.28 44,498,624.72 (11,305,942.17) 33,192,682.55 

ในปีท่ี 2 28,226,624.72 (5,952,112.28) 22,274,512.44 44,498,624.72 (8,550,965.44) 35,947,659.28 

ในปีท่ี 3 20,090,624.72 (4,633,703.43) 15,456,921.29 28,226,624.72 (5,952,112.26) 22,274,512.46 

ในปีท่ี 4 

20,090,624.72 (3,350,786.58) 16,739,838.14 

   

20,090,624.72  

    

(4,633,703.43) 

15,456,921.29 

ในปีท่ี 5 

20,090,624.72 (1,961,388.28) 18,129,236.44 

    

20,090,624.72  

    

(3,350,786.58) 

16,739,838.14 

ในปีท่ีเหลือ 

15,067,968.30 (490,229.44) 14,577,738.86 

    

35,158,593.06  

    

(2,451,617.72) 

32,706,975.34 

        รวม 148,065,091.90 (24,939,185.45

) 

123,125,906.4

5 

192,563,716.66 (36,245,127.60) 156,318,589.06 

 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 ลูกหนี้สัญญา    

เช่าเงินทุน 

รายได้ดอกเบี้ย 

รอรับรู้ 

 

สุทธ ิ

ลูกหนี้สัญญา   

เช่าเงินทุน 

รายได้ดอกเบี้ย 

รอรับรู้ 

 

สุทธ ิ

ในปีท่ี 1 1,494,900.00 (80,568.31) 1,414,331.69 - - - 

ในปีท่ี 2 1,494,900.00 (33,911.61) 1,460,988.39 - - - 

ในปีท่ี 3 249,150.00 (1,008.53) 248,141.47 - - - 

        รวม 3,238,950.00 (115,488.45) 3,123,461.55 - - - 

11. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก 

ประกอบด้วย 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ส ินทรัพย์ทางการเง ินว ัดมูลค่าด ้วยราคาทุนตัด

จำหน่าย     

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก 4,850,000.00 4,850,000.00 4,850,000.00 4,850,000.00 
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หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน (4,850,000.00) (4,850,000.00) (4,850,000.00) (4,850,000.00) 

                      สุทธ ิ - - - - 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลภายนอก 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (4,850,000.00) (4,850,000.00) (4,850,000.00) (4,850,000.00) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี - - - - 

ลดลงในระหว่างปี - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (4,850,000.00) (4,850,000.00) (4,850,000.00) (4,850,000.00) 
 

 

12.     สินค้าคงเหลือ 

ประกอบด้วย 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

  

 

ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการลด

มูลค่าสินค้า

คงเหลือ 

 

 

สุทธิ 

 

 

 

ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการลด

มูลค่าสินค้า

คงเหลือ 

 

 

สุทธิ 

สินค้าสำเร็จรูป 93,619,471.98 (17,539,086.57) 76,080,385.41  47,581,964.13 (19,803,484.36) 27,778,479.77 

งานระหว่างทำ 67,676,401.90 (26,535,870.93) 41,140,530.97  73,095,315.23 (25,196,662.58) 47,898,652.65 

วัตถุดิบ 160,732,464.97 (2,481,903.22) 158,250,561.75  125,139,499.79 (8,748,359.42) 116,391,140.37 

วัสดุโรงงาน 17,769,802.88 (1,016,996.53) 16,752,806.35  18,866,408.55 (1,510,188.87) 17,356,219.68 

รวม 339,798,141.73 (47,573,857.25) 292,224,284.48  264,683,187.70 (55,258,695.23) 209,424,492.47 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (55,258,695.23) (102,669,930.52) 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี (3,636,776.41) (1,799,442.51) 
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โอนกลับในระหว่างปี 9,177,620.17 49,173,885.63 

ตัดจ่ายในระหว่างปี 3,339,823.77 - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,195,829.55) 36,792.17 

ยอดคงเหลือปลายปี (47,573,857.25) (55,258,695.23) 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจำนวน 912.04 ล้านบาท

ในงบการเงินรวม (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 : จำนวน 1,485.87 ล้านบาทในงบการเงินรวม) 

สำหร ับป ีส ิ ้นส ุดว ันท ี ่  31 ธ ันวาคม 2564 กล ุ ่มบร ิษ ัทได ้ โอนกล ับค ่าเผ ื ่อจากการลดม ูลค ่าส ินค้า                        

เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว จำนวน 9.18 ล้านบาทในงบการเงินรวม (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่          

31 ธันวาคม 2563 : จำนวน 49.17 ล้านบาทในงบการเงินรวม) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  สินค้าคงเหลือบางส่วนที ่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจำหน่ ายได้เกินกว่า 12 เดือน           

นับจากรอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 21.90 ล้านบาทในงบการเงินรวม (2563 : ประมาณ 24.44 ล้านบาท                           

ในงบการเงินรวม) 

 

13. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบด้วย 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

เงินฝากประจำ 497,334.26 1,424,313.09 - - 

สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กำไรหรือขาดทุน     

เงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน 637,285,517.45 428,200,508.69 352,949,083.97 248,107,264.72 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 100,063,116.54 - 100,063,116.54 - 

รวม 737,845,968.25 429,624,821.78 453,012,200.51 248,107,264.72 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียนสำหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563   มี

ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาตามบัญชีต้นปี 428,200,508.69 322,621,320.36 248,107,264.72 183,842,156.28 

ซื้อระหว่างปี 42,362,675.90 9,862,896.91 31,237,083.64 9,354,485.74 

จำหน่ายระหว่างปี (286,123,483.45) (6,873,877.72) (285,221,511.76) (1,644,944.99) 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 452,845,816.31 102,590,169.14 358,826,247.37 56,555,567.69 

ราคาตามบัญชีปลายปี 637,285,517.45 428,200,508.69 352,949,083.97 248,107,264.72 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกองทุนเปิดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ราคาตามบัญชีต้นปี - - - - 

ซื้อระหว่างปี 100,000,000.00 - 100,000,000.00 - 

จำหน่ายระหว่างปี - - - - 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 63,116.54 - 63,116.54 - 

ราคาตามบัญชีปลายปี 100,063,116.54 - 100,063,116.54 - 
 

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 24.99 อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีอิทธิพล

อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และไม่มีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทดังกล่าว  จึงได้

จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 

14. กลุ่มสินทรัพย์(หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย์)ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 

 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 20 

สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 3 โรง กำลังการ

ผลิตรวม 26.9 เมกะวัตต์ ในรูปแบบของการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทย่อย จำนวน  3 บริษัท

และการโอนสิทธิเร ียกร้องในหนี้เงินให้กู้ย ืมของบริษัทย่อยในราคาเบื ้องต้นรวมทั ้งสิ ้นประมาณ 851.20 ล้านบาท 

ปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินสด หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 3 บริษัท

ดังกล่าว ณ วันซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไข โดยค่าตอบแทนภายหลังการปรับปรุงมูลค่ากิจการตามเงื่อนไขในสัญญา

มีจำนวนเท่ากับ 417.44 ล้านบาท 
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เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทย่อยได้โอนกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม

จำนวน 3 บริษัทให้กับบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด  แล้ว 

และบริษัทได้บันทึกกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจำนวน 20.85 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม พร้อมทั้ง

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จำนวน 24.86 ล้านบาท ในงบการเงินรวมไปยังบัญชีขาดทุนสะสมและส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมโดยตรง 

ราคาตามบัญชีของกลุ่มสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มี

ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,923,883.06 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 53,194,282.72 

สินค้าคงเหลือ 11,711,873.18 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 653,966,720.64 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 1,459,161.12 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 30,205,755.26 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 38,629,504.17 

สินทรัพย์อ่ืน 11,693,610.63 

รวม 910,784,790.78 

  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 39,980,950.00 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 140,554,311.81 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 28,519,397.19 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี 611,173.76 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 260,599,067.22 

หน้ีสินอ่ืน 43,929,545.35 

รวม 514,194,445.33 

สุทธิ 396,590,345.45 

 

รายการจำหน่ายกลุ่มสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสุทธิ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับชำระ (เงินสด) 417,440,287.48 

หัก ราคาตามบัญชีของกลุ่มสินทรัพย์สุทธิที่จำหน่าย (396,590,345.45) 

กำไรจากการจำหน่าย 20,849,942.03 
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เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 9/2563 ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีมติอนุมัติ

ให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พาโนว่า จำกัด จำนวน 278,144 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 30.00 ของทุนชำระ

แล้วทั้งหมด ให้แก่ผู้สนใจขอซ้ือหน่วยธุรกิจ ซ่ึงการขายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และเมื่อวันที่ 29 

มิถุนายน 2564 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมให้กับผู้ซ้ือแล้ว โดยบริษัทได้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน 6.33 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

รายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับชำระ (เงินสด) 10,430,400.00 

หัก ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4,099,923.62) 

กำไรจากการจำหน่าย 6,330,476.38 
 

เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2564 ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้มีมติอนุมัติ

การจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเต็มส์ 2 จำกัด จำนวน 261,000 

หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 15.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า

รวม 4.04 ล้านบาท ให้แก่ FullCycle 2 B.V. และเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมให้กับผู้ซ้ือแล้ว โดยบริษัทย่อยได้รับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน 0.68 ล้านบาท 

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  

 

รายการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 8 ธันวาคม  2564 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

สิ่งตอบแทนที่ได้รับชำระ (เงินสด) 4,037,398.00 

หัก ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4,712,783.10) 

ขาดทุนจากการจำหน่าย (675,385.10) 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสามารถสรุปได้ดังน้ี 
   (หน่วย: พันบาท) อัตรารอ้ยละ (หน่วย : พันบาท) 

   ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย 

  จดทะเบียน       

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ในประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วมแต่ละรายท่ีมีสาระสำคัญ         

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายสีทา

ภายนอก 

ไทย - 268,500 - 24.99 - 54,365 

บริษัท สระบุรี เอนเอนย่ี ซิสเต็มส ์2 จำกัด* โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ไทย - 21,750 - 30.00 - 4,713 

บริษัท พาโนว่า จำกัด * ผลิตและจำหน่ายเช้ือเพลิง

จากขยะมูลฝอย 

ไทย - - - - - - 

         

บริษัทร่วมแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสำคัญ   (หน่วย:ดอลลาร์สหรัฐ)    

Interglob Investment Company 

Limited 

ขายและให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ 

กัมพูชา 25,000 25,000 48.00 48.00 - - 

          สุทธิ       - 59,078 

*   เงินลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุข้อ 14) 
 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด

(มหาชน) (บริษัทย่อย)ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) 

จำกัด (มหาชน) จำนวน 403,764,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.99 ของทุนที่ออก

และชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 96,903,538.00 บาท ให้แก่ บริษัท ที.

เอช.เอส.รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ให้กับผู้ซ้ือแล้ว นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยังได้จำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 4 จำนวน 232,549,106 หน่วย ผ่านตลาดเอ็ม เอ ไอ ให้กับนักลงทุนอ่ืนแล้ว โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู้กำไร

จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมรวมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทร่วมดังกล่าว จำนวน  65.98 ล้านบาท 

ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม พร้อมทั้งโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทร่วมจำนวน 3.61 ล้านบาทในงบ

การเงินรวมไปยังบัญชีขาดทุนสะสมโดยตรง 
 

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 

บริษัท ไดเมท (สยาม) 

จำกัด (มหาชน) 

 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 216,792,173.80  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,090,538.02 
  

หน้ีสินหมุนเวียน (144,490,181.82)  
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 (หน่วย : บาท) 

 

บริษัท ไดเมท (สยาม) 

จำกัด (มหาชน) 

 2563 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (10,345,309.57)  

 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีที่บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม 

มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 

บริษัท ไดเมท (สยาม) 

จำกัด (มหาชน) 

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

รายได้ขายและบริการ 63,878,342.67  

รายได้อ่ืน 1,075,954.41  

ต้นทุนขายและบริการ (52,782,680.21) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย (10,192,900.44) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร (47,955,000.73) 

ต้นทุนทางการเงิน (4,965,372.88) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (50,941,657.19) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,579,621.17) 

กำไรจากการดำเนินงานต่อเน่ือง (52,521,278.36) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - 

 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 38,423,600.00 
  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (14,097,678.36) 
  

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม - 

 (หน่วย : บาท) 

 

บริษัท ไดเมท (สยาม) 

จำกัด (มหาชน) 

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์สุทธิ 217,470,820.43 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท 24.99% 
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ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมโดยรวมซึ่งส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ 

สามารถสรุปได้ดังน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแต่ละรายที่ไม่มี

สาระสำคัญ - 29,375,635.00 
   

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน   

ขาดทุนจากการดำเนินงานต่อเน่ือง - (5,258,364.19) 

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ - (5,258,364.19) 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 จำนวน 54.37 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวในงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 จำนวน (4.71) ล้านบาทและจำนวน 2.60 ล้านบาท ตามลำดับ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย ตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมี

ส่วนได้เสียในกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมโดยใช้งบการเงินของบริษัทร่วม  

อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาตั ้งแต่วันที่                

1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ของบริษัทร่วม ซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่                            1 

กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เนื่องจากไม่สามารถสอบ

ทานหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการเกิดขึ้นจริงและเหมาะสมสำหรับบัญชีค่าใช้จ่ายที่

ปรึกษาและทนายความจำนวน 32.01 ล้านบาท และบัญชีเจ้าหน้ีอ่ืนจำนวน 12.27 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นใน   งบการเงิน

ของบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทร่วมได้ระงับการจ่ายเงิน

และมอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องคู่กรณีดังกล่าวและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 

ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจมีผลกระทบต่องบการเงินรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.54 ของกำไร

(ขาดทุน)สะสม และคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

16. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษัท 54,365,530.36 

รายการปรับปรุงเพื่อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย  

กำไรในสินทรัพย์ถาวร - 

ราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 54,365,530.36 
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ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าสามารถสรุปได้ดังน้ี 
   (หน่วย: พันบาท) อัตรารอ้ยละ (หน่วย : พันบาท) 

   ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน 

  จดทะเบียน         

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ในประเทศ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

การร่วมค้าแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสำคัญ          

บริษัท ซันฟลาวเวอร์ กรีน จำกัด โรงสบัไม้ ไทย 180,000 180,00

0 

20.83 20.83 

- - 

59,471 59,471 

       - - 59,471 59,471 

หัก ผลขาดทุนด้อยค่า         (59,471) (59,471) 

สุทธิ         - - 

 
17.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ส่วนประกอบของกลุ ่มบร ิษัทในงบการเง ินรวม  และมูลค ่าตามบัญชีของเง ินลงทุนในบร ิษัทย ่อยใน                  

งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ทุนชำระแล้ว (พันบาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พันบาท) เงินปันผล (พันบาท) 

ช่ือบริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม 

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด 242,000 302,500 100.00 100.00 211,825 272,325 - 20,000 

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 144,000 144,000 99.99 99.99 144,000 144,000 - - 

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด 50,000 50,000 99.00 99.00 49,440 49,440 - - 

         

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมท่ีมีสาระสำคัญ        

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 318,728 318,183 52.40 72.93 272,546 159,769 - - 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2,632,982 1,316,253 34.88 37.61 585,033 467,937 - - 

         

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมท่ีไม่มีสาระสำคัญ        

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด  150,000 150,000 94.25 94.25 120,631 120,631 - - 

รวม     1,383,475 1,214,102 - 20,000 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า     (475,153) (567,987) - - 

สุทธิ     908,322 646,115 - 20,000 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี 1,214,101,963.22   1,214,101,963.22 

ลงทุนเพิ่มระหว่างปี   461,788,766.37 - 

บริษัทย่อยลดทุนระหว่างปี (60,500,000.00) - 

จำหน่ายระหว่างปี   (231,915,910.50) - 
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รวม 1,383,474,819.09 1,214,101,963.22 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (475,152,494.81) (567,986,589.77) 

ยอดคงเหลือปลายปี 908,322,324.28 646,115,373.45 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี   (567,986,589.77) (297,874,240.32) 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - (270,112,349.45) 

โอนกลับระหว่างปี 92,834,094.96 - 

ยอดคงเหลือปลายปี (475,152,494.81) (567,986,589.77) 
 

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2563 ของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด

(บริษัทย่อย) มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่ชำระทุนจดทะเบียนครบแล้วและชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุน

จดทะเบียน ในอัตราหุ้นละ 6.61 บาทต่อหุ้น และ 1.65 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท  

เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอ็นเนซอล จำกัด มีมติ

อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย จากเดิม 484,000,000.00 บาท เป็น 242,000,000.00 บาท โดยการลด

จำนวนหุ้นจำนวน 2,420,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25.00 บาท 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด 

(มหาชน) และ บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) บางส่วน และได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยทั้งสอง

เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าวได้นำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ายทั้งหมดและได้ออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสองดังกล่าว

เปลี่ยนแปลงไป 

กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (รวมโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท

ย่อย) จำนวน 278.63 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และรับรู้ส่วนต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้รับ/จ่าย

กับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจำนวน 169.06 ล้านบาท โดยตรงในบัญชีส่วนเกินทุน

จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม สามารถสรุปได้ดังน้ี 

ช่ือบริษัท 
ทุนชำระแล้ว 

(พันบาท) 

สัดส่วนเงินลงทุน 

(%) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อำนาจควบคุม 

(พันบาท) 

ผลกำไร(ขาดทุน)ที่เป็น

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อำนาจควบคุม 

(พันบาท) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมท่ีมีสาระสำคัญ       

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรสี์ จำกัด (มหาชน) 318,728 318,183 52.40 72.93 653,231 230,604 50,339 10,671 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2,632,982 1,316,253 34.88 37.61 396,020 67,555 (31,077) (193,791) 

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุมท่ีไม่มีสาระสำคัญ       

บริษัทย่อยอื่น ๆ (4,094) (4,311) (214) (797) 

          รวม 1,045,157 293,848 19,048 (183,917) 

 
ข้อมูลทางการเงินก่อนตัดรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ 

สามารถสรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 

 2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,267,974,289.08 633,668,085.06 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 496,149,534.39 494,533,291.36 
   

หน้ีสินหมุนเวียน (239,348,931.50) (167,190,221.19) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (152,518,151.40) (187,822,375.87) 

ส่วนที่เป็นของบริษัท 719,062,532.06 544,512,182.99 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 653,194,208.51 228,676,596.37 
 

 

(หน่วย : บาท) 

 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) 

 2564 2563 

รายได้ 989,903,459.85 630,568,010.13 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเน่ือง 179,916,013.57 30,882,437.08 

กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - - 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - (3,301,206.09) 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 179,916,013.57 27,581,230.99 
   

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - - 
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(หน่วย : บาท) 

 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 2564 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน 430,069,422.71 234,768,675.48 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 421,672,022.23 444,182,011.06 
   

หน้ีสินหมุนเวียน (144,224,626.53) (452,804,877.58) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (90,148,708.69) (76,019,039.58) 

ส่วนที่เป็นของบริษัท 221,311,058.65 80,643,122.36 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 396,057,051.07 69,483,646.02 
 

(หน่วย : บาท) 

 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 2564 2563 

รายได้ 251,426,912.06 755,010,919.35 

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเน่ือง (50,600,159.33) (84,695,138.00) 

กำไร(ขาดทุน)หลังภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - (233,380,856.00) 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (3,988,362.40) 148,265.46 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม (54,588,521.73) (317,927,728.54) 
   

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - - 
 

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ประกอบด้วย                                                                            

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคาร รวม 

ราคาทุน:-    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 413,813,922.30 

         

940,000.00 

 414,753,922.30 

ซ้ือเพิ่ม - - - 

โอนออก - - - 

จำหน่าย (8,600,000.00)                  - (8,600,000.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 405,213,922.30 

         

940,000.00 

 406,153,922.30 



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 271 - 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - (939,998.00) (939,998.00) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - (939,998.00) (939,998.00) 

ค่าเผื่อด้อยค่า:-    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (62,585,968.00) - (62,585,968.00) 

เพิ่มขึ้น - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (62,585,968.00) - (62,585,968.00) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 342,627,954.30 2.00 342,627,956.30 
    

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   - 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคาร รวม 

ราคาทุน:-    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 413,813,922.30 940,000.00 414,753,922.30 

ซ้ือเพิ่ม - - - 

โอนออก - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 413,813,922.30 

            

940,000.00 

414,753,922.30 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - 

          

(939,998.00) (939,998.00) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - (939,998.00) (939,998.00) 

ค่าเผื่อด้อยค่า:-    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (62,585,968.00) - (62,585,968.00) 

เพิ่มขึ้น - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (62,585,968.00) - (62,585,968.00) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :-    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 351,227,954.30 2.00 351,227,956.30 
    

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   - 
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ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัท กวิน แอพเพรซัล จำกัด ในฐานะผู้ประเมินราคาอิสระได้ประเมินราคาที่ดิน จำนวน 150 แปลง 

(2563 : จำนวน 151 แปลง) พร้อมอาคารของบริษัทด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และอัตราการเติบโตของรายได้ พบว่าที่ดินมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 366.26 ล้านบาท (2563 

: จำนวน 373.87 ล้านบาท) 

ทั้งนี้  ผู้ประเมินราคาอิสระไม่ได้เปลี่ยนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าที่ดินและอาคารซึ่งใช้ในการประเมิน

มูลค่าที่ดินและอาคารในปีก่อนแต่อย่างใด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 

3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

ระดับ 1 : เป็นข้อมูลราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ

บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า 

ระดับ 2 : เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 

ระดับ 3 : เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 

 

ข้อมูลเก่ียวกับระดับของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

   2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ที่ดินและอาคาร - 366.26 - 366.26 
 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

ที่ดินและอาคาร - 373.87 - 373.87 
 

ไม่มีจำนวนเงินของรายได้และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางส่วนได้นำไปวางเป็นหลักค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย

แห่งหน่ึง 
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19.   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ประกอบด้วย :- 
 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง และระบบ

สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

สำนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 253,712,783.32 328,621,994.35 943,974,840.35 48,946,431.28 37,866,209.07  26,976,519.93 1,640,098,778.30 

ซ้ือเพ่ิม - 6,725,380.49 7,042,988.13 2,579,232.42 5,149,801.11 32,083,881.21 53,581,283.36 

โอนเข้า - - 33,503,971.85 127,110.00 2,456,275.40 - 36,087,357.25 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - (10,462,403.51) (70,539,401.44) (12,025,159.85) (6,195,896.72) (1,758,656.77) (100,981,518.29) 

โอนออก - - - - - (35,274,280.33) (35,274,280.33) 

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน  20,846.07 289,721.87 686,703.52 3,841.13 763,787.50 1,260,036.18 3,024,936.27 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 253,733,629.39 325,174,693.20 914,669,102.41 39,631,454.98 40,040,176.36 23,287,500.22 1,596,536,556.56 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 - (281,097,183.04) (608,096,512.37) (41,536,180.78) (26,579,919.34) - (957,309,795.53) 

ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี - (3,694,571.74) (25,873,280.27) (2,374,330.52) (1,400,274.49) - (33,342,457.02) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 10,404,867.00 47,886,291.94 10,129,813.87 1,899,156.16 - 70,320,128.97 

โอนเข้า - - - (78,354.86) (994,100.70) - (1,072,455.56) 

โอนออก - - - - - - - 

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน  - (36,215.25) 1,578.68 224.04 (187,764.44) - (222,176.97) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - (274,423,103.03) (586,081,922.02) (33,858,828.25) (27,262,902.81) - (921,626,756.11) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง และระบบ

สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้

สำนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :-        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (184,783.32) (11,787,489.69) (119,752,530.09) - (7,863,318.19) (3,731,953.90) (143,320,075.19) 

เพ่ิมขึ้น - - - - - - - 

โอนเข้า - - - - - - - 

ลดลง - - 19,213,113.97 - 2,278,393.17 - 21,491,507.14 

โอนออก - - - - 478,952.83 - 478,952.83 

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน (20,846.07) (253,506.61) - - (576,023.06) (421,015.13) (1,271,390.87) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (205,629.39) (12,040,996.30) (100,539,416.12) - (5,681,995.25) (4,152,969.03) (122,621,006.09) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 253,528,000.00 38,710,593.87 228,047,764.27 5,772,626.73 7,095,278.30 19,134,531.19 552,288,794.36 

 
       

ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564    33,342,457.02 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง และ

ระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้สำนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 253,703,903.28 389,002,031.52 969,371,637.70 58,124,776.63  38,825,943.81 7,836,941.60  1,716,865,234.54  

ซ้ือเพ่ิม - 1,615,898.51 7,854,317.65 1,058,506.67  3,521,396.42  19,932,792.65  33,982,911.90  

โอนเข้า - 1,041,608.42 59,758,148.12 - 4,280,585.08 65,000.00  65,145,341.62  

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - (62,675,315.00) (18,978,622.16) (8,364,023.67) (3,294,065.66) - (93,312,026.49) 

โอนออก - (485,645.32) (74,030,640.96) (1,872,828.35) (5,793,010.08) (1,037,559.07) (83,219,683.78) 

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน  8,880.04 123,416.22 - - 325,359.50  179,344.75 637,000.51  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 253,712,783.32 328,621,994.35 943,974,840.35 48,946,431.28 37,866,209.07  26,976,519.93  1,640,098,778.30  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - (298,932,399.86) (606,789,746.26) (47,162,937.07) (27,198,222.49) - (980,083,305.68) 

ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี - (6,599,679.61) (30,413,522.11) (2,507,626.93) (2,560,588.02) - (42,081,416.67) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 23,982,809.00 18,444,859.88 6,616,667.70 2,712,310.58 - 51,756,647.16 

โอนเข้า - - (26,242,052.46) - (1,706,719.94) - (27,948,772.40) 

โอนออก - 461,324.02 36,903,948.58 1,517,715.52 2,236,965.01 - 41,119,953.13 

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน  - (9,236.59) - - (63,664.48) - (72,901.07) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - (281,097,183.04) (608,096,512.37) (41,536,180.78) (26,579,919.34) - (957,309,795.53) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง และ

ระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร 

และอุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้สำนักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :-        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - (36,584,591.43) (129,511,840.89) (715,242.41) (3,039,024.35) - (169,850,699.08) 

เพ่ิมขึ้น (184,783.32) (2,578,798.21) (2,458,913.08) - (5,761,762.96) (3,731,953.90) (14,716,211.47) 

โอนเข้า - - (21,615,462.69) - (1,622,602.40) - (23,238,065.09) 

ลดลง - 27,359,457.00 - - - - 27,359,457.00 

โอนออก - 16,442.95 33,833,686.57 715,242.41 2,560,071.52 - 37,125,443.45 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (184,783.32) (11,787,489.69) (119,752,530.09) - (7,863,318.19) (3,731,953.90) (143,320,075.19) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 253,528,000.00 35,737,321.62 216,125,797.89 7,410,250.50 3,422,971.54 23,244,566.03 539,468,907.58 

 
       

ค่าเส่ือมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563    42,081,416.67 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  

และระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้สำนักงาน ยานพาหนะ 

 

รวม 

ราคาทุน :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 292,121.68 16,179,415.81 1,079,008.24 17,550,545.73 

ซื้อเพิ่ม - 35,933.58 - 35,933.58 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - (7,111,480.85) (478,952.24) (7,590,433.09) 

โอนออก - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 292,121.68 9,103,868.54 600,056.00 9,996,046.22 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 (275,892.65) (12,401,892.90) (600,055.00) (13,277,840.55) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (16,229.03) (639,115.31) - (655,344.34) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - 5,271,139.35 - 5,271,139.35 

โอนออก - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (292,121.68) (7,769,868.86) (600,055.00) (8,662,045.54) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 - - (478,952.83) (478,952.83) 

เพิ่มข้ึน - - 478,952.83 478,952.83 

ลดลง - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 -  -  - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - 1,333,999.68 1.00 1,334,000.68 

 
 

 
  

ค่าเสื่อมราคาท่ีอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 655,344.34 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  

และระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้สำนักงาน ยานพาหนะ 

 

รวม 

ราคาทุน :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 300,000.00 16,525,107.59 1,079,008.24 17,904,115.83 

ซื้อเพิ่ม - 14,449.81 - 14,449.81 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - (360,141.59) - (360,141.59) 

โอนออก (7,878.32) - - (7,878.32) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 292,121.68 16,179,415.81 1,079,008.24 17,550,545.73 
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ประกอบด้วย 
    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและสำนักงาน 

เครื่องใช้สำนักงาน 

และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 11,723,931.24 5,508,287.76 4,652,344.95 21,884,563.95 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 166,443,048.03       

210,837.44 

1,021,638.46 167,675,523.93 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง       -          -      

(334,626.47) 

(334,626.47) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (8,980,017.59) (905,435.49) (840,477.24) (10,725,930.32) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 169,186,961.68 4,813,689.71 4,498,879.70 178,499,531.09 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 15,019,896.91 704,635.79 - 15,724,532.70 

ปรับลดอัตราค่าเช่าระหว่างปี (31,240,276.85) - - (31,240,276.85) 

โอนออกไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - (48,755.14) (1,462,174.70) (1,510,929.84) 

โอนออกไปเป็นลูกหน้ีอ่ืน (885,281.40) - - (885,281.40) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (10,110,682.47) (986,964.54) (785,423.70) (11,883,070.71) 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  

และระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้สำนักงาน ยานพาหนะ 

 

รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (183,667.88) (12,086,630.56) (600,055.00) (12,870,353.44) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (92,224.77) (675,391.93) - (767,616.70) 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย - - - - 

โอนออก - 360,129.59 - 360,129.59 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (275,892.65) (12,401,892.90) (600,055.00) (13,277,840.55) 

ค่าเผื่อการด้อยค่า :-     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - - (478,952.83) (478,952.83) 

เพิ่มข้ึน - - - - 

ลดลง - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - - (478,952.83) (478,952.83) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 16,229.03 3,777,522.91 0.41 3,793,752.35 

 
 

 
  

ค่าเสื่อมราคาท่ีอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 767,616.70 
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ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน 108,761.50 - - 108,761.50 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 142,079,379.37 4,482,605.82 2,251,281.30 148,813,266.49 
 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำนักงาน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,889,994.78 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น - 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (3,431,104.09) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,458,890.69 

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 1,492,045.84 

โอนออกไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (885,281.40) 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (977,796.44) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,087,858.69 
 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสัญญาเช่า ประกอบด้วย 
  (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ดอกเบี้ยจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,817 3,917 112 132 

ค่าเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น 1,112 2,968 - - 

ในระหว่างปี 2563 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม

สัญญาเช่าสำหรับการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจำนวน 166.43 ล้านบาท ซ่ึง

สัญญาเช่าเดิมได้หมดอายุลงในเดือนมิถุนายน 2563 และบริษัทได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 20 

ปี 

เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราค่าเช่าที่ดินตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำให้บริษัท

ย่อยลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 31.24 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ประกอบด้วย  

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
สิทธิการใช้ระบบท่อ

ย่อยเพื่อส่งก๊าซ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม      

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 6,288,110.65 10,117,413.81 4,778,500.00 21,184,024.46 

ซ้ือเพิ่ม -       230,791.06  1,175,000.00     1,405,791.06  

จำหน่าย -   (447,125.00) (3,412,500.00)  (3,859,625.00) 

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน 

-               

1,664.09  

-             

1,664.09  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

6,288,110.65 

9,902,743.96 

2,541,000.00      

18,731,854.61  

ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (5,926,328.57) (8,621,830.50) - (14,548,159.07) 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 

(361,782.08)            

(466,018.79) 

-        

(827,800.87) 

ตัดจำหน่าย 

-               

446,931.51  

-           

446,931.51  

ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน 

-                

(1,079.95) 

-              

(1,079.95) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (6,288,110.65)    (8,641,997.73) - (14,930,108.38) 

 ค่าเผื่อการด้อยค่า:-      

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2564  - - - - 

 เพิ่มขึ้น  - - - - 

 ลดลง - - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1,260,746.23 2,541,000.00 3,801,746.23 
     

  ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   827,800.87 
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  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
สิทธิการใช้ระบบท่อ

ย่อยเพื่อส่งก๊าซ 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม      

ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

6,288,110.65        

10,637,063.81 

- 16,925,174.46 

ซ้ือเพิ่ม - 144,000.00 4,778,500.00 4,922,500.00 

จำหน่าย - (663,650.00) - (663,650.00) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 6,288,110.65 10,117,413.81 4,778,500.00 21,184,024.46 

ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-     

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (5,507,121.23) (8,446,748.99) - (13,953,870.22) 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (419,207.34) (561,554.46) - (980,761.80) 

ตัดจำหน่าย 

- 386,472.95 -            

386,472.95 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (5,926,328.57) (8,621,830.50) - (14,548,159.07) 

 ค่าเผื่อการด้อยค่า:-      

 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  - - -            - 

 เพิ่มขึ้น  - (277,165.12) - (277,165.12) 

 ลดลง - 277,165.12 -            

277,165.12 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 361,782.08 1,495,583.31 4,778,500.00 6,635,865.39 
     

  ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   980,761.80 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2564 2563 
ราคาทุน:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  36,800.00 36,800.00 

ซ้ือเพิ่ม - - 

โอนออก                       -                       - 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม  36,800.00 36,800.00 

ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-   

ณ วันที่ 1 มกราคม  (35,714.73) (30,754.78) 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี (1,080.27) (4,959.95) 

โอนออก                       -             - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  (36,795.00) (35,714.73) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  5.00 1,085.27 
   

ค่าตัดจำหน่ายที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,080.27 4,959.95 

 

22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ประกอบด้วย 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 37,293,677.86 41,754,295.62 1,104,102.49 675,126.07 

ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงจ่ายล่วงหน้า 32,793,961.55 13,419,663.86 - - 

เงินมัดจำ 3,068,127.61 2,326,112.93 2,432,738.88 1,730,582.12 

เงินประกัน 345,101.00 345,101.00 - - 

อ่ืนๆ 8,269.98 8,269.98 - - 

         รวม 73,509,138.00 57,853,443.39 3,536,841.37 2,405,708.19 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (45,101.00) (45,101.00) - - 

         สุทธิ 73,464,037.00 57,808,342.39 3,536,841.37 2,405,708.19 
 

 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สำหรับปี

สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี (45,101.00) - - - 

ตั้งเพิ่มในระหว่างปี - (45,101.00) - - 

ลดลงในระหว่างปี - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี (45,101.00) (45,101.00) - - 
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23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทั้งจำนวนเป็นเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด 

(มหาชน) จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3.47 ต่อปี และร้อยละ 2.25-3.47 ต่อปี ตามลำดับ 

ซึ ่งกรรมสิทธิ ์ของสินค้าที่ซื ้อจากการทำสัญญาทรัสต์ร ีซีทยังคงเป็นของธนาคารพาณิชย์จนกว่าจะมีการจ่ายชำระ

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทให้แก่ธนาคารพาณิชย์ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวนี้มีการนำเงินฝากสถาบัน

การเงินบางส่วนและที่ดินบางส่วนของบริษัท (หมายเหตุข้อ 18)ไปค้ำประกันการกู้ยืม 

 

24.   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

ประกอบด้วย 

      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจ้าหน้ีการค้า 73,688,912.09 123,570,537.78 - - 

เจ้าหน้ีอ่ืน 12,998,907.20 11,901,650.98 197,677.38 196,672.08 

เจ้าหน้ีค่าทรัพย์สิน 6,900,836.92 232,166.62 - - 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37,562,207.77 51,689,772.13 2,531,302.41 2,438,422.50 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 531,519.34 376,149.58 - - 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 5,064,471.56 4,746,199.98 201,706.39 426,851.40 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 747,623.19 1,215,553.38 142,805.35 91,445.11 

เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 2,122,304.51 220,473.22 - - 

                        รวม 139,616,782.58 193,952,503.67 3,073,491.53 3,153,391.09 
 

เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกอุทธรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ในคดีที่ศาลแรงงาน

กลางได้พิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นเงินจำนวน 

10.60 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทย่อยได้มอบหมายทนายความใช้สิทธิทางกฎหมายต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป ซ่ึงคดีอยู่ระหว่าง

ขออนุญาตฎีกา อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้รับรู้หนี้สินตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางดังกล่าวแล้วโดยแสดง

รวมอยู่ในบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข้างต้น 

 

25. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 

ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน - 57,000,000.00 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืนมีกำหนดชำระเงินต้นคืนทั้งจำนวนในเดือน

มิถุนายน 2564 และสิงหาคม 2564 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี  ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน 

ในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแล้ว 

 

26. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าต้นปี 174,847,846.01 19,721,334.72 586,771.84 4,002,954.77 

ทำสัญญาเพิ่มระหว่างปี 16,002,016.93 169,391,692.07 5,652,691.58 - 

ปรับลดอัตราค่าเช่าระหว่างปี (31,240,276.85) - - - 

จ่ายชำระระหว่างปี (6,417,910.05) (14,265,180.78) (2,215,577.34) (3,416,182.93) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (11,266.94) - - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าปลายปี 153,180,409.10 174,847,846.01 4,023,886.08 586,771.84 

 

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า มีดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  2564 2563 

 เจ้าหนี้ตาม     

สัญญาเช่า 

ดอกเบี้ยจ่าย     

รอตัดบัญชี สุทธ ิ

เจ้าหนี้ตาม    

สัญญาเช่า 

ดอกเบี้ยจ่าย     

รอตัดบัญชี สุทธ ิ

ไม่เกิน 1 ปี 14,563,875.18 (8,012,697.36) 6,551,177.82 12,746,966.90 (6,543,680.11) 6,203,286.79 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  61,757,213.04 (35,300,938.21) 26,456,274.83 58,783,015.52 (29,163,716.18) 29,619,299.34 

เกินกว่า 5 ปี  165,050,003.85 (44,877,047.40) 120,172,956.45 178,246,160.87 (39,220,900.99) 139,025,259.88 

รวม 241,371,092.07 (88,190,682.97) 153,180,409.10 249,776,143.29 (74,928,297.28) 174,847,846.01 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564 2563 

 เจ้าหนี้ตาม     

สัญญาเช่า 

ดอกเบี้ยจ่าย     

รอตัดบัญชี สุทธ ิ

เจ้าหนี้ตาม    

สัญญาเช่า 

ดอกเบี้ยจ่าย     

รอตัดบัญชี สุทธ ิ

ไม่เกิน 1 ปี 1,920,510.00 (95,762.03) 1,824,747.97 591,360.00 (4,588.16) 586,771.84 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  2,240,595.00 (41,456.89) 2,199,138.11 - - - 

รวม 4,161,105.00 (137,218.92) 4,023,886.08 591,360.00 (4,588.16) 586,771.84 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับคู ่สัญญาหลายแห่งเพื ่อเช่า ที่ดิน อาคาร พื้นที่

สำนักงาน ยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 24 สัญญา (2563 : จำนวน 17 สัญญา) สัญญาเช่ากำหนดชำระค่าเช่าเป็น

งวดรายเดือน เดือนละ 4,500.00 – 160,042.50 บาท และตั้งแต่เดือนละ 10,526.32 - 21,052.63 เปโซฟิลิปปินส์ และ

สัญญารายปี ปีละ 9.28 - 15.93 ล้านบาท (2563 : เดือนละ 3,500.00 - 295,680.00 บาท และปีละ 9.00-16.27 ล้าน

บาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า 1 - 20 ปี (31 ธันวาคม 2563 : 1 - 20 ปี) 

 

27.   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ 60,381,849.45 59,246,857.52 4,278,429.65 3,902,269.01 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว

อื่น 

291,220.79  304,691.02 - - 

รวม 60,673,070.24 59,551,548.54 4,278,429.65 3,902,269.01 
 

 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตาม

ข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นปี 59,246,857.52 65,321,348.02 3,902,269.01 9,122,252.00 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 4,437,385.94 4,358,033.14 311,382.96 664,890.01 

ต้นทุนดอกเบี้ย 762,713.39 1,820,659.93 64,777.68 174,252.50 

(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี ่ยนแปลงข้อสมมติ

ด้านประชากรศาสตร์ - 10,104,766.66 -     172,546.55 
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(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน 

(933,760.67) 1,927,888.46 -    68,129.04 

(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 462,405.27 (4,555,908.28) - (6,299,801.09) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (3,593,752.00) (19,729,930.41) - - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายปี 60,381,849.45 59,246,857.52 4,278,429.65 3,902,269.01 

 

การเปลี ่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวอื ่นสำหรับปีสิ ้นสุดวันที่            

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ต้นป ี  304,691.02       285,618.00  

ต้นทุนบริการปัจจุบัน  38,633.99           40,613.00 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน  7,009.03              6,470.20 

ผลประโยชน์ที่จ่าย (59,113.25) (28,010.18) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายป ี 291,220.79       304,691.02 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563    

มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อัตราคิดลด ณ วันสิ้นปี 1.66 - 2.47 1.09 - 2.47 1.66 1.66 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 4.00 - 7.84 4.00 - 7.84 5.00 5.00 

อัตราส่วนของพนักงานที ่คาดว่าจะลาออกก ่อน

เกษียณ 

1.91 – 34.38 0.00 - 40.00 1.91 - 22.92 1.91 - 22.92 

 

การเปลี ่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จะมี

ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 2564 2563 2564 2563 

ถ้าอัตราคิดลดเพ่ิมข้ึน 0.5% (2,102,997.26) (2,116,987.06) (188,259.52) (188,955.87) 

ถ้าอัตราคิดลดลดลง 0.5% 2,251,087.71 3,807,828.80 203,267.75 203,319.29 
     

ถ้าอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนเพิ่มข้ึน 1% 4,512,916.04 4,660,629.47 447,257.92 403,339.20 

ถ้าอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนลดลง 1% (4,033,888.84) (4,179,719.18) (394,818.27) (356,767.03) 
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ถ้าอัตราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิ่มข้ึน 20% (4,722,804.95) (5,036,271.91) (234,620.98) (209,380.49) 

ถ้าอัตราส่วนของพนักงานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20% 5,508,527.17 5,906,954.56 263,078.16 233,634.86 

 

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยไม่คิดลด มีดังน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 9,047,619.82 3,881,176.82 - - 

2 ปี - 5 ป ี 23,478,417.39 31,703,372.24 1,741,263.96 1,741,263.96 

มากกว่า 5 ปี 66,584,872.52 82,152,511.39 7,640,968.34 7,640,968.34 

   รวม 99,110,909.73 117,737,060.45 9,382,232.30 9,382,232.30 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 8 - 

14 ปี ในงบการเงินรวมและประมาณ 12 ปีในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ   8 - 16 ปี ในงบการเงินรวมและ

ประมาณ 13 ปีในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

28.   สินทรัพย์/หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม รับรู้ในกำไร รับรู้ในกำไรขาด 31 ธันวาคม รับรู้ในกำไร รับรู้ในกำไรขาด 31 ธันวาคม 

 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2564 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 

กิจการอื่น 18,153,844.97 (325,906.46) 

 

- 

 

17,827,938.51 

 

(462,573.06) 

 

- 

 

17,365,365.45 

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน (18,700,023.48) 18,700,023.48 - - - - - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลภายนอก 1,770,000.00 (800,000.00) - 970,000.00 - - 970,000.00 

สินค้าคงเหลือ 10,092,531.83 (4,747,255.33) - 5,345,276.50 (4,740,807.84) - 604,468.66 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - (20,822,974.75) - (20,822,974.75) 13,725,479.27 - (7,097,495.48) 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (61,125.71) 61,044.90 - (80.81) (20.16) - (100.97) 

เงินลงทุนท่ัวไป 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (133,372,520.26) 43,451,427.54 - (89,921,092.72) (5,488,984.39) - (95,410,077.11) 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,171,441.20 - - 2,171,441.20 - - 2,171,441.20 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ (49,669,448.43) - - (49,669,448.43) (95,790.57) - (49,765,239.00) 

หุ้นกู ้ (159,503.65) 159,503.65 - - - - - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 10,459,486.33 (676,476.00) (1,201,120.00) 8,581,890.33 - - 8,581,890.33 

หนี้สินตามสัญญาเช่า (633,174.14) (323,602.00) - (956,776.14) 710,468.24 - (246,307.90) 

รวม (156,948,491.34) 34,675,785.03 (1,201,120.00) (123,473,826.31) 3,647,771.49 - (119,826,054.82) 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม รับรู้ในกำไร รับรู้ในกำไรขาด 31 ธันวาคม รับรู้ในกำไร รับรู้ในกำไรขาด 31 ธันวาคม 
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 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2563 หรือขาดทุน ทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2564 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 

กิจการอื่น 

 

16,821,784.85 

 

- 

 

- 

 

16,821,784.85 

 

- 

 

- 

 

16,821,784.85 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลภายนอก 1,770,000.00 (800,000.00) - 970,000.00 - - 970,000.00 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - (11,311,113.35) - (11,311,113.35) 4,502,495.72 - (6,808,617.63) 

เงินลงทุนท่ัวไป 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9,953,817.67 - - 9,953,817.67 (9,953,817.67) - - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2,171,441.20 - - 2,171,441.20 - - 2,171,441.20 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 95,790.57 - - 95,790.57 (95,790.57) - - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนกังาน 1,201,120.00 - (1,201,120.00) - - - - 

รวม 35,013,954.29 (12,111,113.35) (1,201,120.00) 21,701,720.94 (5,547,112.52) - 16,154,608.42 

 
กลุ ่มบริษัทแสดงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยหักกลบกับหนี ้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใน            

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีที่สินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าวเก่ียวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษี  โดย

หน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จำนวนเงินที่รับรู้เป็นสินทรัพย์/ 

     หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

  

 

  

   - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19,470,301.15 13,708,374.64 16,154,608.42 21,701,720.94 

   - หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (139,296,355.97) (137,182,200.95) - - 

รวม (119,826,054.82) (123,473,826.31) 16,154,608.42 21,701,720.94 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้     

- หมดอายุในอีก 1 ปี  12,832,676.69 14,072,613.53 -  - 

- หมดอายุในอีก 2-5 ปี  123,598,714.56 261,745,340.40 - 3,096,234.02 

ผลแตกต่างชั่วคราว 133,868,978.02 228,685,553.97 121,863,833.59 140,631,466.99 

                     รวม 270,300,369.27 504,503,507.90 121,863,833.59 143,727,701.01 
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สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่กลุ่ม

บริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย 

  (หน่วย : บาท) 

    งบการเงินรวม 

  2564 2563 

  สินทรัพย์(หน้ีสิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้    

- บริษัทย่อย  147,733,908.75 59,616,662.14 

- กิจการร่วมค้า  10,645,000.00 11,894,200.00 

- บริษัทร่วม  246,006.90 28,203,134.54 

                     รวม  158,624,915.65 99,713,996.68 
 

 

29. ทุนเรือนหุ้น 
 

 จำนวนหุ้น หุ้นสามัญ 

 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  968,684,506 968,684,506.00 

เพิ่มทุน - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  968,684,506 968,684,506.00 

ลดทุน  (223,542,577) (223,542,577.00) 

เพิ่มทุน  596,113,542 596,113,542.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  1,341,255,471 1,341,255,471.00 
 

 จำนวนหุ้น หุ้นสามัญ 

 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  745,141,929 745,141,929.00 

ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  745,141,929 745,141,929.00 

ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  745,141,929 745,141,929.00 
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เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังน้ี 

-   อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 968,684,506.00 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 745,141,929.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 223,542,577 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

-   อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 745,141,929 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,341,255,471 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 596,113,542 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามลักษณะดังน้ี 

1) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,578 หุ้น (คิดเป็นร้อย

ละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) 

2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 “CEN-W5” 

จำนวน 372,570,964 หุ้น ซ่ึงจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

-   อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,542,578 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 223,542,578 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท (RO) 

-   อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W5 จำนวนไม่เกิน 372,570,964 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-

W5 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.14 บาทต่อหุ้น 

บริษัทได้ดำเนินการเปลี ่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื ่อวันที่               

13 พฤษภาคม 2564 สำหรับการลดทุนจดทะเบียนและเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญ (CEN-W5) 

เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้ออกใบสำคัญสิทธิ (CEN-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 372,376,224 

หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ (CEN-W5) มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

- เป็นแบบระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี 

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 13 พฤษภาคม 2564 

- อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 

- ราคาใช้สิทธิ 2.14 บาทต่อหุ้น 

- กำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปี วันใช้สิทธิครั้งแรก
คือวันที่ 15 มีนาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (CEN-W5) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวน 372,376,224 

หน่วย 
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การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดำรงไว้

ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถ ือหุ้น                  

การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหน้ี 

 

30. สำรองตามกฎหมาย 

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535  บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท  สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12.12 ล้านบาท  

 

31.   (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563   มี

ดังน้ี  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 85,861,994.37 1,983,489.70 80,634,370.01 - 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง      

      ชั่วคราวที่รับรู้เม่ือเริ่มแรกและที่กลับรายการ     

- สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อดำเนินงาน (3,647,771.49) (34,675,785.03) 5,547,112.52 12,111,113.35 

- สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 4,152,721.89 - - 

         รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 82,214,222.88 (28,539,573.44) 86,181,482.53 12,111,113.35 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดังน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชี 455,348,955.57 (204,564,645.43) 623,884,784.67 (184,528,922.36) 

     

อัตราภาษีท่ีใช้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีท่ีใช้ 91,069,791.11 (40,912,929.09) 124,776,956.93 (36,905,784.47) 

ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12,457,233.99 17,419,810.71 258,973.46 57,091,138.08 

ผลแตกต่างชั่วคราวงวดก่อนท่ีไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้     

     รอตัดบัญชี (20,039,842.78) (76,931,712.87) (37,212,178.85) (392,546.06) 

ผลกระทบจากส่วนเงินได้ท่ีไม่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี (1,042,149.07) (1,115,458.69) - (3,999,992.07) 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถหักในการคำนวณกำไรทางภาษี 2,126,445.29 2,824,373.36 409,560.75 46,340.53 

ค่าใช้จ่ายท่ีสามารถหักในการคำนวณกำไรทางภาษีได้เพิ่ม (5,988,642.61) (6,915,306.81) - - 

ผลกระทบของการปรับลดสินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,872,514.56 (16,648,701.94) - - 

ผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 13,989,080.16 98,260,733.11 - - 

ผลกระทบจากอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย (1,226,424.03) (792,337.00) - - 

ผลขาดทุนสะสม (14,003,783.74) (3,728,044.22) (2,051,829.76) (3,728,042.66) 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 82,214,222.88 (28,539,573.44) 86,181,482.53 12,111,113.35 

 
 

อัตราภาษีท่ีบังคับใช้ 2564 2563 

- บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย   

- กำไรส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 

- กำไรส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเว้นภาษีเงินได ้ - - 

- ลดอัตราภาษีเงินได้ 50% 10% 10% 

- บริษัทย่อยในต่างประเทศ ภาษีแบบเหมา ภาษีแบบเหมา 

 

และ 17% - 

30% 

และ 17% - 

30% 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

      (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับ     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 

- 1,201,120.00 - 1,201,120.00 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 1,201,120.00 - 1,201,120.00 

 

32.   กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กำไร(ขาดทุน)ต่อห ุ ้นขั ้นพื ้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหร ับปี ท ี ่เป็นของผู ้ถ ือห ุ ้นสามัญ  

(ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและออกจำหน่าย

อยู่ในระหว่างปี 

สำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลด จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและชำระแล้วได้ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด ซึ่งคำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็นหุ้นสามัญโดยสมมติว่าหาก

นำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาซื้อหุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดหุ้นสามัญเทียบเท่า

ปรับลด ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญในกรณีที่ราคาตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด 

การคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (CEN-W5) โดยสมมติ

ว่ามีออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดน้ัน แสดงผลลัพธ์เป็นกำไรต่อหุ้นที่ไม่ปรับลดลง 

 

33. ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด  

33.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 541,850.96 676,099.29 18,793.00 9,562.08 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1,125,190,098.22 289,649,087.17 298,422,352.78 32,497,418.83 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 2,525,267.57 735,757.60 57,900.00 58,900.00 

เงินฝากธนาคารประจำไม่เกิน 3 เดือน 6,026,714.47 8,741,107.33 375,486.60 375,023.06 

 รวม 1,134,283,931.22 299,802,051.39 298,874,532.38 32,940,903.97 
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33.2 รายการไม่กระทบเงินสด 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ยังไม่ได้จ่ายชำระ  15,724,532.70 184,452,927.54 1,492,045.84 4,889,994.77 

ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนยังไม่ได้รับชำระ 838,301.88 - 4,992,791.45 - 

ซ้ืออุปกรณ์ไม่ได้จ่ายชำระ 3,799,357.20 47,166.62 - - 

จัดประเภทจากสิทธิการใช้ทรัพย์สินไปเป็น    

      ลูกหน้ีอ่ืน 

 

885,281.40 

 

- 

 

885,281.40 

 

- 

จัดประเภทจากสิทธิการใช้ทรัพย์สินไปเป็น 

      ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์    

 

1,510,929.84 

 

- 

 

48,755.14 

 

- 

ประมาณการรื้อถอนยังไม่ได้จ่ายชำระ  1,624,617.20 - - - 

ขายอุปกรณ์ยังไม่ได้รับชำระ 2,368,823.18 - - - 

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

    ไปกำไร(ขาดทุน)สะสม 

 

3,612,634.48 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

33.3 หน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

ดังน้ี   

 

 
  (หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 1 มกราคม 2564 รายการเงินสด เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 124,742,955.27 63,216,435.68 - 187,959,390.95 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 57,000,000.00 (57,000,000.00) - - 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 174,847,846.01 (6,417,910.05) (15,249,526.86) 153,180,409.10 

รวม 356,590,801.28 (201,474.37) (15,249,526.86) 341,139,800.05 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 1 มกราคม 2563 รายการเงินสด เพิ่มข้ึนระหว่างปี 31 ธันวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 192,327,588.82   (67,584,633.55) - 124,742,955.27 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น 49,000,000.00  8,000,000.00  - 57,000,000.00 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 2,943,930.65  (12,323,903.12) 184,227,818.52 174,847,846.05 
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หุ้นกู้ 

600,000,000.00  

 

(600,000,000.00) 

- - 

รวม 

844,271,519.47 

 

(671,908,536.67) 184,227,818.52  

356,590,801.32 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  2564 รายการเงินสด เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2564 

เง ินกู ้ยืมระยะสั ้นจากกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน 34,787,686.45  25,000,000.00 (153,124.14) 59,634,562.31 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 586,771.84 (2,215,577.34) 5,652,691.58 4,023,886.08 

รวม 35,374,458.29  22,784,422.66 5,499,567.44 63,658,448.39 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม  2563 รายการเงินสด เพิ่มข้ึน(ลดลง)ระหว่างปี 31 ธันวาคม 2563 

เง ินกู ้ยืมระยะสั ้นจากกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกัน 30,000,000.00  5,000,000.00   (212,313.55) 34,787,686.45  

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

- 

 

(3,416,182.93) 4,002,954.77  586,771.84  

รวม 30,000,000.00  1,583,817.07 3,790,641.22  35,374,458.29  

 
33.4 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนของบริษัทย่อยทางอ้อมจำนวน 3 บริษัทให้กับ

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (หมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 14 ) กระแสเงินสดรับจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม มีดังน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 

สิ่งตอบแทนท่ีได้รับชำระเป็นเงินสด 417,440,287.48 

หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยทางอ้อม (109,923,883.06) 

เงินสดรับจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม 307,516,404.42 

 

34. ผลประโยชน์ของพนักงาน 

34.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับ  การ

จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นจำนวน 3.34 ล้านบาทและจำนวน 0.42 ล้านบาทในงบการเงินรวม
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และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ (2563 : จำนวน 3.98 ล้านบาทและจำนวน 0.45 ล้านบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ตามลำดับ)  

34.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี 

การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ส่วนท่ีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 4,476,019.93 4,398,646.14 311,382.96 664,889.01 

ดอกเบี้ยจ่าย 769,722.42 1,827,130.13 64,777.68 174,252.50 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 5,245,742.35 6,225,776.27 376,160.64 839,141.51 

ส่วนท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ขาดทุนจากการเปลี ่ยนแปลงข้อสมมติด ้ าน

ประชากรศาสตร์ - 10,104,766.66 - 172,546.55 

(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน (933,760.67) 1,927,888.46 - 68,129.04 

(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 462,405.27 (4,555,908.28) - (6,299,801.09) 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (471,355.40) 7,476,746.84 - (6,059,125.50) 

รวม 4,774,386.95 13,702,523.11 376,160.64 (5,219,983.99) 

รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 และ 2563 ได้แสดงรวมอยู่ในรายการประเภทต่าง ๆ  ดังน้ี 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ต้นทุนขาย 2,003,507.73 2,627,061.37 - - 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 201,408.79 214,877.24 - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,035,991.31 2,199,126.66 169,065.84 297,204.51 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,004,834.52 1,184,711.00 207,094.80 541,938.00 

 รวม 5,245,742.35 6,225,776.27 376,160.64 839,142.51 
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35.    ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายบางรายการสามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

วัสดุและวัตถุดิบใช้ไป 1,050,243,230.84 1,070,674,797.79 -    -    

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ (26,114,564.97) 95,667,350.93 -    -    

ซื้อสินค้าสำเร็จรูป 4,002,641.15 8,549,123.34 -    -    

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 140,895,151.59 177,724,572.30 10,682,331.10 7,927,007.50 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 1,917,319.79 77,036,967.33 -    -    

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 46,053,328.60 53,788,109.20 1,634,221.00 4,203,680.74 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอน

กลับ) 589,937.51 (1,406,319.30) (1,729,550.45) 11,724,961.05 

โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (8,880,667.53)  (43,729,591.43) -    -    

ค่าสาธารณูปโภค 41,500,222.62 44,219,201.53 288,825.00 427,149.86  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  38,359,405.82 39,965,648.42 5,528,256.80 5,578,420.00 

ค่าเช่า 4,014,965.87 11,201,796.17 2,000,539.48 3,400,488.97  

ค่าจ้างเหมา 29,927,556.80 5,749,297.62 -    -    

ค่าขนส่ง 19,047,556.19 14,164,379.25 17,814.50 132,136.48  

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(โอนกลับ) (1,077,083.67) 16,740,009.25 -    -    

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - 149,438,924.28 -    270,112,349.45 

ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 1,411,876.30 17,332,157.00 440,340.91 -    

 

36.   วงเงินสินเชื่อสถาบันการเงิน 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 วงเงินท้ังสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินท้ังสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร         1.00               -                

1.00  

        1.00               -                

1.00  

หนังสือค้ำประกัน 55.90 (40.13) 15.77 53.48 (39.83) 13.65 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและแพ็คกิ้ง

เครดิต 

      299.59    (190.64) 108.95       244.59        (124.74) 119.85 

รวม 356.49 (230.77) 125.72 299.07 (164.57) 134.50 

 

กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารและที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าว นอกจากน้ีกรรมการของกลุ่ม

บริษัทยังค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าวเป็นการส่วนตัว 
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37.   ส่วนงานดำเนินงาน 

กลุ่มบริษัทได้ระบุส่วนงานดำเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษัท  ซ่ึงรายงานดังกล่าวได้รับการ

สอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานเป็นประจำเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทจำแนกส่วนงานดำเนินงานตามลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินการ โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนงานดำเนินงาน

รวม 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ส่วนงานธุรกิจลวดเหล็ก ส่วนงานธุรกิจเสาโครง

เหล็ก  ออกแบบและจำหน่ายโครงสร้างหลักตามแบบ ส่วนงานธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ส่วนงานธุรกิจ

จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และส่วนงานบริการให้ใช้เสาโทรคมนาคม 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรขั้นต้นของส่วนงานโดยไม่ได้รวม

รายการรายได้อ่ืน ดอกเบี้ยรับ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่าง ๆ และต้นทุนทางการเงินใน

การวัดผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 
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ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

           (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
การลงทุนในบริษัท

อ่ืน 
ลวดเหล็ก 

เสาโครงเหล็ก   

ออกแบบและจำหน่าย 

โครงสร้างหลักตามแบบ 

จำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความ

ร้อน 

จำหน่าย  

สินค้าอุตสาหกรรม 

บริการให้ใชเ้สา 

โทรคมนาคม 
รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากลูกค้าภายนอก -     -    879.46 559.63  120.80 676.74  297.98 226.72  7.61   5.23  1.29 - 1,307.14 1,468.32  

กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 457.01  126.26 128.98        36.39  (42.53)        17.98  (7.64)      (26.78) 3.25     2.23  0.50 - 539.57      156.08  

รายได้อ่ืน             71.63      106.30 

กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่ือไว้

เพื่อขาย 

            71.70 20.85 

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย             (27.89)      (25.79) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร             (173.73)     (223.03) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์             -      (16.74) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน             -     (149.44) 

ค่าใช้จ่ายหยุดผลิตชั่วคราว             -      (21.91) 

ต้นทุนทางการเงิน             (21.22)      (48.22) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             (4.71)        (2.66) 

(กำไร)ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้             455.35     (204.56) 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการกระทบยอดรายการที่มีสาระสำคัญของแต่ละส่วนงานกับจำนวนรวมของกลุ่มบริษัท 
   (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

การลงทุนในบริษัทอ่ืน ลวดเหล็ก 

เสาโครงเหล็ก   

ออกแบบและจำหน่าย 

โครงสร้างหลักตามแบบ 

จำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 
จำหน่าย  

สินค้าอุตสาหกรรม 

บริการให้ใช้เสา 

โทรคมนาคม 
ส่วนกลาง 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคา 1.63 4.09 27.71 26.97 7.28 11.06 1.06 1.90 0.01 5.75 1.77 - 5.77 3.04 45.23 52.81 

ค่าตัดจำหน่าย - - - 0.07 0.23 0.48 0.36 0.43 - - 0.09 - 0.15 - 0.83 0.98 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย 

เป็นจำนวนเงิน 458.58 ล้านบาท  จากส่วนงานธุรกิจผลิตลวดเหล็กและส่วนงานจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความร้อน  

(2563 : กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 522.69 ล้านบาท  จากส่วนงาน

ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก ออกแบบและจำหน่ายโครงสร้างหลักตามแบบและส่วนงานจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานความร้อน) 

 

38. รายได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจำแนกรายได้และข้อมูลรายได้ที่เปิดเผยตามส่วนงานดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี   
           (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานดำเนนิงาน     

 

การลงทุนใน 

บริษัทอ่ืน 
ลวดเหล็ก 

เสาโครงเหล็ก   

ออกแบบและ

จำหน่าย 

โครงสร้างหลักตาม

แบบ 

จำหน่ายไฟฟ้าและ

พลังงานความร้อน 

จำหน่าย  

สินค้าอุตสาหกรรม 

 

 

บริการให้ใชเ้สา 

โทรคมนาคม 

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากลูกค้าภายนอก -    -    879.46 559.63  120.80 676.74  297.98 226.72  7.61   5.23  1.29 - 1,307.14 1,468.32  
               

รายได้จำแนกตามภาระที่ต้องปฏิบัติโดย               

- เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง -    -    879.46 559.63  120.80 676.74  297.98 226.72  7.61   5.23  - - 1,305.85 1,468.32  

- เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง -    -    - - - - - - - - 1.29 - 1.29 - 

รวม -    -    879.46 559.63  120.80 676.74  297.98 226.72  7.61   5.23  1.29 - 1,307.14 1,468.32  

 

 

 

 
  

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประเทศไทย ประเทศฟิลปิปินส ์ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได้จากลูกคา้ภายนอก 1,305.85   1,468.32 1.29 - 1,307.14 1,468.32 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) 

998.04      

1,137.54 

52.91 - 1,050.95      

1,137.54 
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จำนวนรายได้ที่บริษัทรับรู้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่เคยรวมอยู่ใน

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

การผลิตและจำหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 1,048,724.80 51,874,731.10 
 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีจำนวนรายได้ที่บริษัทรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาระที่ต้อง

ปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติเสร็จแล้วในงวดก่อน  

 

39. เครื่องมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิตและ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ตามความ

เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อลดผลกระทบของความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบ

ธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า 

 

ความเสี่ยงด้านตลาด 

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านสกุลเงิน ความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคาอ่ืน 

 

ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน 

ความเสี่ยงด้านสกุลเงินเป็นความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมี

ความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีรายการค้า

กับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กู้ยืม และเจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ  ซึ่งฝ่ายบริหารได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าแล้วแต่กรณี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังน้ี 
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 (หน่วย : เงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกุลเงิน สินทรัพย์ หน้ีสิน สินทรัพย์ หน้ีสิน 

 เหรียญสหรัฐ  313,989.91 - 313,989.91 - 

 ฟิลิปปินส์เปโซ  119,743,031.24 30,782,054.89 59,111,224.10 18,806,285.91 

 ดอลลาร์สิงคโปร์ 37,597.56 37,314.80 36,010.73 116,960.06 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสำหรับความเสี่ยงด้านสกุลเงินที่จะมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน มีดังน้ี 
 (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กำไรก่อนภาษีเงินได้จะเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 2564 2563 

ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วแข็งค่าขึ้น 1% 104.10 93.78 

ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วอ่อนค่าลง 1% (104.10) (93.78) 

   

ถ้าสกุลเงินฟิลิปปินส์เปโซเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วแข็งค่าขึ้น 0.5% 284.39 12.07 

ถ้าสกุลเงินฟิลิปปินส์เปโซเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วอ่อนค่าลง 0.5% (284.39) (12.07) 
   

ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับสกุลเงินบาทแล้วแข็งค่าขึ้น 0.5% 0.03 9.17 

ถ้าสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกับสกุลเงินบาทแล้วอ่อนค่าลง 0.5% (0.03) (9.17) 

 

ความเสี่ยงด้านราคา 

ความเสี่ยงด้านราคาเป็นความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมี

ความผันผวนอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด 

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุนจดทะเบียน ดังน้ัน กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความ

ผันผวนอันเน่ืองมาจากมูลค่าในอนาคตของเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสำหรับความเสี่ยงด้านราคาของตราสารทุนที่จะมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน  มี

ดังน้ี 
   (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กำไรก่อนภาษีเงินได้จะเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 2564 2563 2564 2563 

ถ้าราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนจดทะเบียน 

ณ วันสิ้นปีเพิ่มขึ้น 10% 

73,669 42,820 45,235 24,811 
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ถ้าราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนจดทะเบียน 

ณ วันสิ้นปีลดลง 10% 

(73,669) (42,820) (45,235) (24,811) 

 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันของเครื่องมือทางการเงินซ่ึงทำให้

เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อกลุ่มบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น

ตลอดอายุซ่ึงคำนวณโดยใช้ตารางการตั้งสำรอง ซ่ึงระบุอัตราการกันสำรองคงที่โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ค้างชำระเกิน

กำหนดของลูกหน้ีการค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตและ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายชำระของลูกหน้ีการค้าใน

อนาคต มีดังน้ี 
     (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  จำนวนวันทีค่้างชำระเกินกำหนด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  

 

ยังไม่ถึงกำหนด

ชำระ 

เกินกำหนดชำระ 1 

ถึง 3 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 3 

ถึง 6 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 6 

ถึง 12 เดือน 

เกินกำหนดชำระ

มากกว่า 12 เดือน

ขึ้นไป รวม 

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.00% - 0.25% 0.00% - 5.89% 0.00% - 14.84% 0.00% - 60.36% 100%  
       

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้การค้า 245,338 68,772 1,261 1,436 102,050 418,857 
       

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 398 596 103 1,145 102,050 104,292 
       

มูลค่าตามบญัชีขัน้ต้นของสนิทรพัย์ตามสัญญา 31,043 - - - - 31,043 

 

     (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  จำนวนวันทีค่้างชำระเกินกำหนด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  

 

ยังไม่ถึงกำหนด

ชำระ 

เกินกำหนดชำระ 1 

ถึง 3 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 3 

ถึง 6 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 6 

ถึง 12 เดือน 

เกินกำหนดชำระ

มากกว่า 12 เดือน

ขึ้นไป รวม 

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.00% - 0.24% 0.00% - 6.75% 0.00% - 14.10% 0.00% - 57.14% 100%  
       

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้การค้า 144,179 57,524      6,516      11,058       101,762    321,039  
       

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้          275                516               423                   

2,274  

       101,762      105,250  

       

มูลค่าตามบญัชีขัน้ต้นของสนิทรพัย์ตาม

สัญญา 

24,514 - - - - 24,514 
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     (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จำนวนวันทีค่้างชำระเกินกำหนด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564  

 

ยังไม่ถึงกำหนด

ชำระ 

เกินกำหนดชำระ 

1 ถึง 3 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 

3 ถึง 6 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 

6 ถึง 12 เดือน 

เกินกำหนดชำระ

มากกว่า 12 เดือน

ขึ้นไป รวม 

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%  
       

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้การค้า - - - - 84,109 84,109 
       

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ - - - - 84,109 84,109 

 

     (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จำนวนวันทีค่้างชำระเกินกำหนด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563  

 

ยังไม่ถึงกำหนด

ชำระ 

เกินกำหนดชำระ 

1 ถึง 3 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 

3 ถึง 6 เดือน 

เกินกำหนดชำระ 

6 ถึง 12 เดือน 

เกินกำหนดชำระ

มากกว่า 12 เดือน

ขึ้นไป รวม 

อัตราผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%  
       

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของลูกหนี้การค้า - - - - 84,109 84,109 
       

ผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ - - - - 84,109 84,109 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะประสบกับความยากลำบากในการชำระคืนภาระผูกพัน

ที่เก่ียวข้องกับหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงต้องชำระด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

  



  บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  จำกัด  (มหาชน)          แบบ 56-1 One Report  ประจำปี  2564                                                                                          

- 306 - 

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกำหนดของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  

ตามจำนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่คิดลด มีดังน้ี 
    (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ราคาตามบัญช ี

31 ธันวาคม 2564      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 187,959 - - 187,959 187,959 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้อง

กัน 

205 - - 205 205 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 

กิจการอ่ืน 

 

132,440 

 

- 

 

- 

 

132,440 

 

132,440 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14,564 61,757 165,050 241,371 153,180 

 

    (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ราคาตามบัญช ี

31 ธันวาคม 2563      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 124,743 - - 124,743 124,743 

เจ ้าหนี ้หมุนเวียนอื ่น - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

195 - - 195 195 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน

อ่ืน - กิจการอ่ืน 

 

92,600 

 

- 

 

- 

 

92,600 

 

92,600 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,747 58,783 178,246 249,776 174,848 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 57,000 - - 57,000 57,000 

 

 

    (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ราคาตามบัญช ี

31 ธันวาคม 2564      

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

1,794 - - 1,794 1,794 

เ จ ้ าหน ี ้ การค ้ าและ เจ ้ าห น้ี

หมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

 

3,073 

 

- 

 

- 

 

3,073 

 

3,073 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,921 2,240 - 4,161 4,024 
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เงินกู้ยืมระยะสั ้นจากกิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

60,000 - - 60,000 59,635 

 

    (หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม ราคาตามบัญช ี

31 ธันวาคม 2563      

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

1,031 - - 1,031 1,031 

เจ ้าหน ี ้การค ้าและเจ ้าห น้ี

หมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

 

3,153 

 

- 

 

- 

 

3,153 

 

3,153 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 591 - - 591 587 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

35,000 - - 35,000 34,788 

 
40. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรมได้ให้คำนิยามมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นราคา

ที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อชำระหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่าง ผู้ร่วม

ตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า  โดยไม่คำนึงว่าราคาดังกล่าวจะสังเกตได้โดยตรงหรือได้ มาจากการประมาณการโดยใช้

เทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ าว

กำหนดหรืออนุญาตให้ทำการวัดมูลค่ายุติธรรมหรือต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของ

ข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

 

ระดับ 1 : เป็นข้อมูลราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและ

บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วันที่วัดมูลค่า 

ระดับ 2 : เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 

ระดับ 3 : เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษัทที่มีการวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน มี

ดังน้ี 
    (หน่วย : ล้านบาท) 

 มูลค่ายุติธรรม   

 ณ วันที่   

รายการสินทรพัย์/หน้ีสิน 2564 2563 

ลำดบัช้ันมูลค่า

ยุติธรรม เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุข้อ 13) 637.29 428.20 ระดับ 1 ราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่

เผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด (หมายเหตุข้อ 13) 100.63 - ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหน้ี 0.01    0.01 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของ

ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน มี

ดังน้ี 
    (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการสินทรพัย์และหน้ีสิน 2564 2563 
ลำดบัช้ัน

มูลค่ายุติธรรม 
 ราคา 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคา 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

      

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน 189,276 189,276 133,018 133,085 ระดับ 2 

      

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 187,959 187 ,959 124,743 124,743 ระดับ 2 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น - - 57,000 57,000 ระดับ 2 

    (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการสินทรพัย์และหน้ีสิน 2564 2563 
ลำดบัช้ัน

มูลค่ายุติธรรม 
 ราคา 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

ราคา 

ตามบัญชี 

มูลค่า 

ยุติธรรม 

      

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี ่ยวข้อง

กัน 

45,000 44,677 110,000 109,517 ระดับ 2 

      

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 60,000 59,634 35,000 34,788 ระดับ 2 
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สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับ

มูลค่ายุติธรรม 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด 

โดยการคิดลดกระแสเงินสดรับในอนาคตตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันสำหรั บเครื่องมือทางการเงินที่

คล้ายคลึงกันปรับปรุงด้วยความเสี่ยงของคู่สัญญา 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืนและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวข้อง

กัน ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาด้วยอัต ราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน

สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่คล้ายคลึงกันปรับปรุงด้วยความเสี่ยงของบริษัท 

 

41. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 

41.1 นอกจากหน้ีสินที่บันทึกในงบการเงิน กลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 ดังน้ี 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

หนังสือค้ำประกัน   

บาท                                               40.13 39.33 
 

41.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทำสัญญากับบริษัทต่างประเทศสองแห่ง

เพื่อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่พร้อมทั้งให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสัญญาดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาซ่ึง

กำหนดตามชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรและจำนวนครั้งในการตรวจสอบใหญ่ตามที่ระบุในสัญญา สัญญามี

ระยะเวลาประมาณ 8 -15 ปี กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือจำนวน 5.02 ล้านเหรียญสหรัฐ (2563 : จำนวน 

5.19 ล้านเหรียญสหรัฐ)  

 

41.3    ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ ่มบริษัทได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี ่ยวกับการลงทุนในกลุ ่มธุรกิจ

ต่างประเทศจำนวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าบริการในอัตราคงที่

เดือนละ 175,000.00 บาทและค่าตอบแทนในอัตราที่ผันแปรตามชั่วโมงการทำงานที่ระบุไว้ในสัญญา (2563 : เดือนละ 

175,000.00 บาท) 

 

41.4    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยกับบริษัทแห่งหน่ึง

จำนวน 2 สัญญาโดยมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 117,000.00  - 152,000.00 

บาท (2563 : เดือนละ 55,500.00  - 152,000.00 บาท) 
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41.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบุคคลภายนอก จำนวน 2 สัญญา โดยสัญญามี

ระยะเวลา 1-3 ปี โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 17,000.00 - 128,034.00 บาท 

(2563 : เดือนละ 281,600.00 บาท) 

 

41.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาอนุญาตให้สิทธ์ิใช้โปรแกรมกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยมีระยะเวลา 1 

ปี 6 เดือน โดยมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 42,000.00 บาท (2563 : เดือนละ 42,000.00 บาท) 

 

41.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริการรถโดยสารพนักงาน จำนวน 1 สัญญา 

ซ่ึงมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 87,000.00 บาท  (2563 : เดือนละ 105,000.00 

บาท) 

 

41.8    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายจำนวน 2 สัญญา ซ่ึง

สัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 50,000.00 บาท  (2563 : เดือนละ 50,000.00 

บาท) 

 

41.9    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายและภาษีอากร จำนวน 1 สัญญา 

โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าบริการในอัตราคงที่เดือนละ 40,000.00 บาท

และค่าตอบแทนในอัตราที่ผันแปรตามชั่วโมงการทำงานที่ระบุไว้ในสัญญา  

 

41.10   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษางานวิศวกรรมและงานขาย จำนวน   

1 สัญญา ซ่ึงมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 100,000.00 บาท 

 

42. คดีความฟ้องร้อง 

ในระหว่างป ี2564 พนักงานที่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเลิกจ้างจำนวน 17 คน ได้ยื่นฟ้องคดบีริษัทย่อยต่อศาลแรงงานกลาง

รวม 17 คดี (ศาลมีคำสั่งรวมการพิจารณาคดีเข้าด้วยกันเป็น 2 สำนวน) เรียกร้องขอให้บริษัทย่อยจ่ายเงินบำเหน็จและ

ค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวมเป็นเงิน 13.18 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทย่อยได้มอบหมายทนายความยื่นคำให้การตามหลัก

กฎหมายเพื่อต่อสู้คดีแล้ว และในปัจจุบันคดีความดังกล่าวข้างต้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยทนายความของบริษัทย่อยมี

ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทย่อยจะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนดังกล่าว ดังน้ัน บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกสำรอง

ค่าเสียหายจากการเรียกร้องดังกล่าวในงบการเงินน้ี 

 

43. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายการบางรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

รายการที่แสดงไว้เดิม 

 

จัดประเภทใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการที่

เก่ียวข้องกัน 3,545,878.00 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รายการที่แสดงไว้เดิม จัดประเภทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายได้อ่ืน กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพื่อขาย 

9,406,893.93 

รายได้อ่ืน กำไรจากการวัดมูลค ่าย ุต ิธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 

23,927,377.97 

ค่าใช้จ่ายบริหาร กำไรจากการวัดมูลค ่าย ุต ิธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 

1,781,825.30 

รายได้อ่ืน กำไรจากการวัดมูลค ่าย ุต ิธรรมของ

สินทรัพย์ทางการเงิน 

23,687,771.79 

 

44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติดังต่อไปน้ี 

-  อนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืน (Treasury Stock ) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท 

จำนวนหุ้นที่จะซ้ือคืนไม่เกิน 59,171,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน

ร้อยละ 7.94 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว โดยมีกำหนดเวลาที่จะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 

2565 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 

2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 

Mandate) น้ัน บริษัทจะไม่มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการเพิ่มทุนแบบมอบ

อำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว  

-  อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท แคปปิทอล ดิจิทัล เน็ตเวิร์ค จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

ดิจิทัล โดยให้มีทุนจดทะเบียนจำนวน 25.00 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวใน

สัดส่วนร้อยละ 100.00  
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45. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้ออกงบการเงินได้

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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สวนท่ี 4
การรับรองความถูกตอง
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บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ   รับรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากน้ี 
บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญท้ัง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ชื่อ                             ตำแหน่ง    ลายมือชื่อ 
1. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการบริษัท    

ประธานกรรมการตรวจสอบ  -วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล- 

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท  -ธีรชัย ลีนะบรรจง- 

3. นายเชิดศักด์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร  -เชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์-
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง กรรมการบริษัท          -ลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง- 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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เอกสารแนบ
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   เอกสารแนบ 1 

 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

1. ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล
ตำแหน่ง : 
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 

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

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

รุ่น 26/2004
 Directors Certification Program  (DCP)

รุ่น 185/2014

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
ปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษทัจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 
ปี 2562-ปัจจุบัน 

ปี 2553-ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการ 

บจก. สตาร์มันนี่ 

บล. ทรีนีตี้ จำกัด 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ
เลขานุการบริษัท 

1.1  ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

2. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
ตำแหน่ง : 

• รองประธานกรรมการบริษัท 
ลำดับที่ 2 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 27 มีนาคม 2556 

49 • ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation Program  (DAP) 
รุ่น 104/2013 

• Role of the Chairman Program (RCP) 
รุ่นที่ 45/2019   
 
 

1,412,000 หุ้น 
คิดเป็น 0.19% 

 

-ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง  

ปี 2562-ปัจจุบัน 
 
 
ปี 2556-ปัจจุบัน 
ปี 2558-2562 
 

รองประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. สกาย ทาวเวอร์ 

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ระยองไวร์  อินดัสตรีส์ 

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวน 9 แห่ง 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Investment Pte. Ltd. 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Network Pte. Ltd. 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Sky Tower Infar Inc. 
ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. 

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

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส 
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ 

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. อัลตร้า เอเชีย 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

3. นายเชิดศักด์ิ    กู้เกียรตินันท์ 
ตำแหน่ง : 

• ประธานกรรมการบริหาร 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 
 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 

68 • B. Sc.  ( Economics)  Honours, Maior in 
Accounting and Finance, London 
School of Economics and Political 
Science (LSE), University of London 

• M. Sc.  ( Systems Analysis) , Aston 
University (1976), United Kingdom 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Director Certification Program  (DCP)   
รุ่น 74/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง  
ปี 2564-ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จัดการ 
 

บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

4. ผศ. ดร.สุลักมษณ์ ภัทรธรรมมาศ 
ตำแหน่ง : 
• รองประธานกรรมการบริษัท  
  ลำดับที่ 1 
• ประธานกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559 

56 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (การเงิน)  
University Of San Francisco, San 
Francisco, USA. 

• ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation Program  (DAP)   
   รุ่น 138/201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  

ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธัญญะ 
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จำนวน 1 แห่ง 

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เลาบราเดอร์ส 
อินเตอร์เนชั่นแนล  

ดำรงตำแหน่งอื่น  จำนวน 1 แห่ง 
ปี 2561-ปัจจุบัน 
 

อธิการบดี 
 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

5. นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ ์
ตำแหน่ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 24 ธันวาคม 2555 

55 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

• ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation Program  (DAP)   
รุ่น 90/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  

ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-การเงิน บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

6. นายจักรธาร  โยธานันท ์
ตำแหน่ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 

51 • ปริญญาโท คณะนิตศิาสตร ์สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ์สาขาบริหาร 
รัฐกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation Program  (DAP)   
   รุ่น 79/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน     -ไม่มี- 

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง 

ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ภูผาอินเตอร์ 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

7. นางสาวลภัสรินทร์ 
     ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
ตำแหน่ง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน 

• ผูอ้ำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและ
การลงทุน 
 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

 
 
 

 

37 • ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation Program  (DAP)   
รุ่น 150/2018 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 แห่ง  

ปี 2562-ปัจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร์  อินดัสตรีส์ 

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  จำนวน 7 แห่ง 

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็นเนซอล 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดับเบ้ิลยู เจซี เอ็นเตอร์ไพส์ 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเชียน โคโรชั่น คอนโทรล 

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ไอเจน เอเนอร์ยี่ 
ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โซล่าร์ ไอเจน 

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  จำนวน  1  แห่ง 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

8. นายคมวุฒิ  พรนราดล 
ตำแหน่ง : 

• ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 16 มิถุนายน 2551 

52 • ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี)  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรม : 

• การจัดทำกระดาษทากรเพ่ือมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่งที่ 2/2561 

• กรอบของการบริหารความเส่ียง 

• ความสำคัญของจริยธรรมและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

• สุดยอดเทคนคิทีด่ีที่สดุของการใช้ระบบ
ควบคุมภายในเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ 

• การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

• สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน      
ปี 2551-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. แคปปิทอล 
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และบริษัทใน
กลุ่ม 

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
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 ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

9. นางสาวจุฑามาศ  ศิริมาศ 
ตำแหน่ง : 

• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคลและ
ธุรการ 

• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 • ปริญญาตรี คณะการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต 

-ไม่มี- -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน      

ปี 2551-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. แคปปิทอล 
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ 

ถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง 
ครอบครัวระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท 

10. นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ 
ตำแหน่ง : 

• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลและนัก
ลงทุนสัมพันธ ์
 

• เลขานุการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ     
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรม : 

• หลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) จากสมาคมสง่เสิรมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที ่123/2564 
 
 

400 -ไม่มี- ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน      

ปี 2563-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ ์

บมจ.แคปปิทอล 
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค  

ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  -ไม่มี- 
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หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-7    ผู้บริหาร ลำดับที่ 8-10    และเลขานุการบริษัท ลำดับที่ 10 

  2. กรรมการผูม้ีอำนาจลงนามผูกพัน  ลำดับที่ 2, 3, 7  

  3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมคู่สมสรและบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ้น 

  4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 10  ทา่น  -ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา-   

  5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 10  ทา่น  -ไม่มีประวัติการกระทำความผดิอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำโดยทุจริต ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา- 

  6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 10  ทา่น  -ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา- 
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รายชื่อบริษัท CEN 
บริษัทย่อย 

STOWER RWI ENS WJC PLE EBM PGE UAS UAI UN UA SKY-I UWCC ITG 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร   

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  

 

 

 

- - - - - - - - - - -  - - 

นายธีรชัย ลีนะบรรจง  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์  

 

 

-  - - - - - - - - -  - - 

ผศ. ดร.สุลักมษณ์ ภัทรธรรมมาศ 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - -  - - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  และผู้มีอำนาจควบคุม ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและเลขานุการบริษัท 
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รายชื่อบริษัท CEN 
บริษัทย่อย 

STOWER RWI ENS WJC PLE EBM PGE UAS UAI UN UA SKY-I UWCC ITG 

นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  

 

 

 

☺ 

- - - - - - - - - - -  - - 

นายจักรธาร โยธานันท์  

 

 

☺ 

- - - - - - - - - - -  - - 

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง  



 

  

 

☺ 

 

 

-  

 

- - - - - -  - - 

นายคมวุฒิ พรนราดล  - - - - - - - - - - - - - - 

นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ ❖ - - - - - - - - - - - - - - 

นางสาวจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร์  - - - - - - - - - - - - - - 
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หมายเหตุ : ชื่อบริษัท 

CEN  = บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)    PGE   = บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จำกัด 

UWC = บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)    UA  = บริษัท อัลตร้า เอเชีย จำกัด 

RWI = บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)     UAS  =            ALtra Asia Singapore Pte.Ltd 

ENS = บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด     Sky   = Sky Tower Infra Inc. 

WJC = บริษัท  ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด    UAI  = Ultra Asia Investment Pte.Ltd 

PLE = บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด     UN  = Ultra Network Pte.Ltd  

EBM = บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด    UWCC  = UWC (Cambodia) Company Limited 

         ITG  = Interglob Investment Company Limited  

หมายเหตุ : ชื่อตำแหน่ง 

 =   ประธานกรรมการบริษัท      = ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 = รองประธานกรรมการบริษัท      = ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

   = ประธานกรรมการตรวจสอบ      = ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาและการลงทุน 

 = ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    ❖ = ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    = ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 = ประธานกรรมการบริหาร      = ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ 

 = ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง     = กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
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 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      = รองกรรมการผู้จัดการ 

 = รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      

 = กรรมการบริษัท       

 = กรรมการบริหาร       

 = กรรมการอิสระ 

 = กรรมการตรวจสอบ 

☺ = กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 = กรรมการบริหารความเส่ียง 

 = กรรมการผู้จัดการ       
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 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้

มีเลขานุการบร ิษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที ่กฎหมายกำหนดในนามของบร ิษัทหร ือคณะกรรมการบร ิ ษัท               

ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ 

บริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว จันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์  เป็นเลขานุการบริษัท และได้ผ่านการอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้งอกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ   ชื่อหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 123/2564 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

4. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที ่เกี่ยวกับ

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

5. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแล

กิจการ 

6. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่

กรรมการ 

2.  ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ

ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของ 

1.2  หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
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บริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

8. ดำเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแล

กิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
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เอกสารแนบ 2 
 

 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อย ST

OW
ER

 

RW
I 

EN
S 

W
JC

 

PL
E 

EB
M

 

PG
E 

UA
S 

UA
I 

UN
 

UA
  

SK
Y 

UW
CC

 

IT
G 

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์   
 
 

            

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์  
 

             

นางสาววรรณา เมลืองนนท์  
 

             

นายธีรชัย ลีนะบรรจง 

 
 

 
 

 

-  
 

-  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

นายเพียรชัย ถาวรรัตน์  
 
 

- - - - - - - - - - - - - 

ดร.นที นาคธนสุกาญจน์    
 
 

- - - - - - - - - - - - - 

นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง 
 
 
 
 

 
 
 

- - - - - - - - - -  - - 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทย่อย 
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รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อย ST
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นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล -  
 


 

- - - - - - - - -  - - 

นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล -  
 
☺ 

- - - - - - - - -  - - 

นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร -  
 

- - - - - - - - -  - - 

นายเจษฎา ศรศึก -  
 

- - - - - - - - -  - - 

นางสาวนงนุช คำไชยเทพ -  
 

- - - - - - - - -  - - 

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง   
 
☺ 

 
 

-  
 

- - - - - -  - - 

นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์  
 
 
 

             

Ung Sitatvila  - - - - - - - - - - -    
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หมายเหตุ : ช่ือบริษัท 

CEN  = บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)   UKB   = บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน โบโอแมส จำกัด 

STOWER = บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)    UAB  = บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน โบโอแมส จำกัด 

RWI = บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)    SBM  = บริษัท สตึก โบโอแมส จำกัด 

ENS = บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด     UA  = บริษัท อัลตร้า เอชีย จำกัด 

WJC = บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   UWCC  = UWC (Cambodia) Company Limited 

PLE = บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด     ITG  = Interglob Investment Company Limited    

EBM = บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด      

PGE  = บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จำกัด 

หมายเหตุ : ช่ือตำแหน่ง 

 =   ประธานกรรมการบริษัท      = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 = รองประธานกรรมการบริษัท      = กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 = ประธานกรรมการตรวจสอบ      = กรรมการอิสระ 

 = ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     = กรรมการตรวจสอบ 

 = ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ☺ = กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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 = ประธานกรรมการบริหาร      = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      = กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

 = กรรมการบริษัท       = รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

 = กรรมการผู้จัดการ       = รองกรรมการผู้จัดการ 

 = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1.  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
ชื่อหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  :  นายคมวุฒิ  พรนราดล 

ตำแหน่ง     :  เลขานุการคณะกรรมกรรมการตรวจสอบ   

   ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วันท่ีได้การแต่งต้ัง    :  วันที่ 16 มิถุนายน 2551 

อายุ       :  53  ปี    

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด   
    

• ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (บัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ตำแหน่งท่ีสำคัญในปัจจุบัน 

• ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) 

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  และบริษัทใน
กลุ่ม  

ประสบการณ์ 

• ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

• ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality  Auditor) ISO 2000:9001   
         (ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)  

• เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Steering Committee)  บริษัท เอ้ือวิทยา จำกัด (มหาชน) 

• เลขานุการคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ (Working Team)  บรษัิท เอ้ือวิทยา จำกัด (มหาชน) 
ประวัติการอบรม  

• สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ  

รายระเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ 
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบรษิัท 
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• การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  

• สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ทำหน้าที่ในการสอบทานการประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มี
มาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อ
องค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
เพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ได้มีการรายงาน
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแกผู้รับการตรวจสอบและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่ฝ่าย
บริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท        เพื่อพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี ่ยงของบริษัทไว้ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” 
 
2.  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
ชื่อหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน :  นางสาวจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร์ 

ตำแหน่ง     :  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ 

วันท่ีได้การแต่งต้ัง    :  วันที่ 24 สิงหาคม 2563 

อายุ       :  44  ปี    

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด      

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ตำแหน่งท่ีสำคัญในปัจจุบัน 

• เลขานุการบริษัท 

• ผูช้่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ 
ประสบการณ์   

• ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกำกับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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• ทำหน้าที่ประสานงานกับ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

•  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึง
การดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
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เอกสารแนบ 4 
 
 
 

-ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 
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เอกสารแนบ 5 
 

 

 
 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 

         คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

ผู ้ทรง คุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ที ่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2564 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า

ร่วมประชุม มีดังน้ี 

                                                                                                                          จำนวนครั้ง 

          ดร.วิศิษฐ์     องค์พิพัฒนกุล                ประธานกรรมการตรวจสอบ                               5/5  

          นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์               กรรมการตรวจสอบ                                         5/5      

          นายจักรธาร  โยธานันท์                      กรรมการตรวจสอบ                                        5/5   

   

         คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพื ่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ    

สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์  และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญ

ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน    และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส  เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุป

สาระสำคัญดังน้ี    

 

  

รายละเอียดประกอบอ่ืนๆ 
 

5.1  รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานทางการเงิน  

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564   ซ่ึงผ่าน

การสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความ

ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงาน

ทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯว่า  รายงานทาง การเงิน

ดังกล่าว  ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความ  

เชื่อถือได้และทันเวลา  การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล   รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน   

- คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความเป็นอิสระระหว่างการประชุม  ซึ่งผู้สอบบัญชี

ยืนยันว่าได้ปฏิบัติ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ  และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมด   ตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึง เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน

และมาตรการที่ใช้เพี่อป้องกันไม่ให้ขาดความเป็นอิสระ  สำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีมีความพอใจใน

การให้ความร่วมมือจากบุคลากรของบริษัท  

  

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธผิล    

โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส  

ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซ่ึงครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ    และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการ

ควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น       ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม

แบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ทั ้งนี ้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที ่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯให้

ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน  สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่

เพียงพอ   มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล     

- คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน   โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ   ความเป็นอิสระ   รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล      นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและ

ครอบคลุมบริษัทย่อย มีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป      ตลอดจนสอบทาน
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน

ตามแผนตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เป็นไป

อย่างมีอิสระ  เพียงพอ  เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่วางไว้  มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นอย่างดี  

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี    

- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกใน

จริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ   สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้

เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร  ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้

เบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

- บริษัทเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต (CAC) 

   

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ฯ  กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    ข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อ

ผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก   คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อ

กฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว   

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  และหน่วยงานเก่ียวข้องอ่ืนๆ ที่กำหนด   เพื่อให้

ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับ

รายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิที่

เก่ียวโยงกันน้ัน บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปซ่ึงมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรม

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ      รวมทั้ง รายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงิน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน   
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่

หรือมูลค่าสูง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู ้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึง

สินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณาน้ัน  บริษัทฯดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว     

 

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี  ซ่ึงกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์

และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบน้ันมีความครบถ้วนสมบูรณ์     

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที ่ดี      และจากผลการประเมิน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ   สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ อันมี  ส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ

บริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส  โดยในปี 2564 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 5 ครั้ง   

 

ผู้สอบบัญชีภายนอก 

 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 

2564   และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ  และได้เปรียบเทียบค่า

สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่เสนอมา  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว   คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวซูซาน   เอ่ียมวณิชชา  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306   และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475  และ/หรือ 

นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570  และ/หรือ นางสาววันดี  เอี่ยมวณิชชา   ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 8210    และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922   แห่งบริษัท 

เอส พี ออดิท จำกัด ("SP AUDIT")  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2565  และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน

ประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม  เป็นจำนวนเงินรวม   

1,500,000.- บาท  ซ่ึงเท่ากับปี ที่ผ่านมา  
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ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 

 

- จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564   ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและ

รายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องเชื่อถือได้   มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม  มีการบริหารความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล  มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

- ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวัง

รอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ    และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล   ทรัพยากร   และความร่วมมือทั้ง

จากผู้บริหาร   พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้าง สรรค์และ

ตรงไปตรงมา  เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

    

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล      

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มี

ระบบ การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
บันทึกข้อมูลทาง บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ การดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
การเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)) ซ่ึงงบการเงินดังกล่าว
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการ
จัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งน้ี        
งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ 
 
 

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทาน
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 
56-1 One Report) แล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงิน

ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ 

 

 

 

 
 

 (นายเชิดศักดิ์  กู้เกียรตินันท์) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
  

5.2  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี 

4.  ดร.วิศิษฐ์    องค์พิพัฒน์กุล   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
5. นายจักรธาร    โยธานันท์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายยรรยง      วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   
 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ      
บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่าย
ค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบซ่ึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ 

  

ในปี 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังน้ี  

- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที ่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 
2564 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุม เป็น
รายครั้ง 

- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ใน
อัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท 

  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งม่ันที่
จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด  

 

 

(ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล) 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

  

5.3  รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังน้ี  

4. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ    รองประธานกรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

5. นายยรรยง            วัฒนวงศ์พิทักษ์    กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายจักรธาร   โยธานันท์   กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการ

ความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่

สำคัญ  สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสที่   

ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดำเนินการ

บริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง 

เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตาม

โอกาส และผลกระทบที่มีส่วนเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงม่ันใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

(ผศ. ดร. สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ) 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
  

5.4  รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน 
บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ ่ง เน็ตเวิร ์ค จำกัด (มหาชน) หรือ  Capital Engineering Network Public 

Company Limited : CEN ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจน ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และ
การประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งม่ัน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

กระบวนการกำหนดเน้ือหาในรายงาน 
บริษัทกำหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยอ้างอิงตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting 
Standards (GRI Standards) เป็นกรอบในการจัดทำรายงาน โยดนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวม
ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 

ขอบเขตการรายงาน  
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแล 

ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้เปิดเผย
ข้อมูลไว้ในรายงานฉบับน้ี  

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและ
วิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วน ได้เสีย
อย่างต่อเน่ือง 
 

ช่องทางการเผยแพร่  
รายงานฉบับน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณา

ประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รวมทั้งเผยแพร่บน
เว็บไซต์ เพื่อความหลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล  

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : 
 

➢ เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ : 02-049-1041  

E-mail : Jantharat@cenplc.com 

  

➢ บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี 

5.5  ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2564 

 

mailto:dolnapa@cenplc.com
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เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศัพท์ : 02-049-1041  โทรสาร : 02-049-1045 

เว็บไซต์ : www.cenplc.com 
  

http://www.cenplc.com/
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บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งม่ันสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน และสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ 

ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ทั้ง

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้ที่เก่ียวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

  

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ ได้ร ับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน จึงผลิตสินค้าที่

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กร สร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนต่อไป 

 

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชน

และสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  

 

 

                                                         

 

 

 (นายเชิดศักดิ์   กู้เกียรตินันท์) 

ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5.6  สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 



บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED




