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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
7.1.1 หุ้นสามัญ
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริ ษทั ดังนี้
ทุนจดทะเบียน จํานวน
746,693,352
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
จํานวน
แบ่งเป็ น
หุ น้ สามัญ
จํานวน
630,169,005
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ
1
7.1.2 หุ้นบุริมสิ ทธิ
- ไม่มี –
7.1.3 หุ้นกู้
- ไม่มี –
7.2

ผู้ถือหุ้น
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บาท
630,169,005
หุน้
บาท

บาท
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7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 14 มกราคม 2558
มีดังนี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
1. กลุ่มครอบครัว ลีนะบรรจง
2. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
3. นายสุ รศักดิ์ เทวอักษร
4. นางสาวพัชริ นทร์ ตวงสิ ทธิสมบัติ
5. พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ
6. นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
7. นายบัญชา เกียรติสุขสถิต
8. นายนํ้า ชลสายพันธ์
9. นายปริ ญญ์ จิราธิวฒั น์
10. นางลามิปาโกร์ ศรี คุรุวาฬ
หมายเหตุ :
1. กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง ประกอบด้วย
กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
นายธีรชัย ลีนะบรรจง
นางสาววิมล ลีนะบรรจง
รวมทั้งสิ้ น

สัดส่ วนการถือหุ น้
จํานวนหุน้
%
186,039,655 29.52
62,683,800 9.95
17,000,000 2.70
10,510,000 1.67
10,406,700 1.65
8,450,000 1.34
7,800,000 1.24
5,971,100 0.95
5,470,000 0.87
5,389,600 0.86

สัดส่ วนการถือหุ น้
จํานวนหุน้
%
155,429,400 24.66
29,000,000
4.60
1,230,255
0.20
370,000
0.06
10,000 0.00
186,039,655 29.52

2. ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูล ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นปั จจุบนั ได้จาก Website ของ
บริ ษทั www.cenplc.com ภายใต้หมวดข้อมูลบริ ษทั หัวข้อโครงสร้ างการถือหุ ้น ก่อนการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
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7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่ อย
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
นายนํ้า ชลสายพันธ์
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา
นายภาณุวฒั น์ บุญญะกิติ
นายเชิญพร เต็งอํานวย
นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
นายชาลี จังวิจิตรกุล
นายบุญฤทธิ์ เรื องวณิ ช

สัดส่ วนการถือหุ น้
จํานวนหุน้
%
449,988,750 75.00
13,750,016 2.29
6,111,170 1.02
5,022,855 0.84
3,800,000 0.63
3,350,000 0.56
3,212,345 0.54
3,079,296 0.51
2,900,000 0.48
2,850,000 0.48

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 14 มกราคม 2558
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ
นายนํ้า ชลสายพันธ์
นายแสวง ศิริจนั ทโรภาส
น.ส.พรรณี อัคราช
น.ส.กัลยารัตน์ เครื อวัลย์
น.ส.ชินสิ รี ลีนะบรรจง
นายสุ เทพ ศิริจนั ทโรภาส
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
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สัดส่ วนการถือหุ น้
จํานวนหุน้
%
293,681,845 57.35
19,150,750 3.74
19,000,000 3.71
18,583,300 3.63
18,000,000 3.51
16,690,000 3.26
13,100,000 2.56
11,750,300 2.29
10,080,000 1.97
9,153,400 1.79

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
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(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้
1. บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั ปิ คนิค คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
3. ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอื่นๆ
รวม

สัดส่ วนการถือหุ น้
จํานวนหุน้
%
1,937,910 80.08
482,085 19.92
5 0.00
2,420,000 100.00

7.2.3 ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทมี่ ีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
การบริหารงานของบริษัทและสาระสํ าคัญที่มีผลต่ อการดําเนินงาน
- ไม่มี 7.2.4 การถือหุ้นไขว้ ระหว่ างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ไม่มีโครงสร้างการถือหุน้ ไขว้ระหว่างกัน
7.3

การออกหลักทรัพย์ อนื่
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย์
รายละเอียด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะ - บริ ษทั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 117,526,170 หน่วย
- จํานวนหุ ้นที่ออกเพื่อรองรับ 117,526,170 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
ซื้อหุน้ สามัญ ครั้งที่ 3
บาท)
(CEN-W3)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คือวันที่ 11 มิถุนายน 2553
- เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั ในอัตรา 4 หุ น้ สามัญเดิมต่อ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
- ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ น้ สามัญได้ 1 หุ น้ ในราคาหุ น้ ละ
2.00 บาท
- วันกําหนดการใช้สิทธิ คือวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม ของทุกปี
- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 ธันวาคม 2553
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- วันครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2558
- ณ วันใช้สิทธิ ครั้งแรก จนถึงปั จจุบนั (วันที่ 30 ธันวาคม 2557) คงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญ จํานวน 116,524,347 หน่วย
7.4

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริษัท มี นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรื อตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด และการจ่ายเงิน
ปั นผลนั้นไม่ มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานปกติ ของบริ ษทั อย่างมี นัยสําคัญ หรื อเว้นแต่ในกรณี ที่
บริ ษทั มีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผา่ นมา
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้
0.15
(0.10)
0.09
0.15
0.21
เงินปันผลต่อหุ น้
0.00
0.00
0.05
0.05 **0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)
0.00
0.00
70.62
34.03
23.73
หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2558 ซึ่ งกําหนดให้มีข้ ึนในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท
บริษัทย่ อย
 บริ ษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั
ในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม
หรื อมีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด
 บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปั นผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานตามปกติของบริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจ
กําหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาํ หนดข้างต้นได้ หากบริ ษทั มีความจําเป็ นที่
จะต้องนําเงินกําไรสุ ทธิจาํ นวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริ ษทั
 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 50 ของ
กําไรสุ ทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีแผนการลงทุนเพิม่ เติมหรื อมีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อย
ละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ห ลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษ ทั ย่อยมี แผนการลงทุนเพิ่มเติ มหรื อมี เหตุ
จําเป็ นอื่นใด
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 บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่ น จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั
ในอัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรื อ
มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด
 บริ ษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ใน
อัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรื อมี
เหตุจาํ เป็ นอื่นใด
 บริษัท พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ใน
อัตราร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรื อมี
เหตุจาํ เป็ นอื่นใด
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8. โครงสร้ างการจัดการ
ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร และเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ซึ่ งมี ค วามเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็ นการถ่ วงดุ ล ระหว่างกัน
หลังจากการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ทุ กครั้ ง คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุ มเพื่ อแต่ งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2557 โดยมี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย จํา นวน 4 ชุ ด และมอบหมายอํา นาจหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่
ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักร ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 11 ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ
รวม

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
1
1
6
6
10
1
11

สัดส่ วน
ร้อยละ
36.36
9.09
54.55
100.00

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.55 ของ
กรรมการทั้งคณะซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรื อร้อยละ 33.33 ตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
8.1

คณะกรรมการบริษัท
ปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ที่ปรากฏชื่อในหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ มีจาํ นวน 11
คน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชยั
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายสมชัย

ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ์
ทองศิริกลุ

ตําแหน่ ง

ปี ทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ

26 สิ งหาคม 2551
26 สิ งหาคม 2551
26 สิ งหาคม 2551
27 มีนาคม 2556
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รายชื่อกรรมการบริษัท
4. นายจักรธาร

โยธานันท์

5. นายมณฑล
6. นายพิพิธ
7. นายยรรยง
8. นายธีรชัย
9. นางสาวอุศรา
10. นายชาตรี
11. นายวีระชัย

เชตุวลั ลภกุล
เชาว์วิศิษฐ
วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
ลีนะบรรจง
ภัตตาตั้ง
ศรี อุทารวงค์
งามดีวิไลศักดิ์

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ปี ทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ ง
26 สิ งหาคม 2551
6 ปี
6 กุมภาพันธ์ 2552
5 ปี
1 มีนาคม 2553
4 ปี
28 เมษายน 2554
3 ปี
24 ธันวาคม 2555
2 ปี
27 มีนาคม 2556
1 ปี
16 มิถุนายน 2557
6 เดือน
13 สิ งหาคม 2557
4 เดือน
13 พฤศจิกายน 2557
2 เดือน

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ปี 2556
เพิม่ (ลด)
ปี 2557
คิด
ปี 2557
รายชื่อกรรมการบริษัท
รวม
เป็ น กรรมการ/ คู่สมรส
กรรมการ/ คู่สมรส ระหว่ างปี
และผู้บริหาร
%
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
1. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
31,556,900 ไม่มี
(2,556,900) 29,000,000 4.60 29,000,000 ไม่มี
2. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
3. นายสมชัย
ทองศิริกลุ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4. นายจักรธาร โยธานันท์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
5. นายมณฑล
เชตุวลั ลภกุล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
6. นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
7. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
8. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
370,000 ไม่มี
ไม่มี
370,000 0.06
370,000 ไม่มี
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10. นายชาตรี
ศรี อุทารวงค์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
11. นายวีระชัย
งามดีวิไลศักดิ์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
12. นายคมวุฒิ
พรนราดล
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
13. นายมงคลศร พงษ์ลาํ เจียกงาม
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
14 นางเกณิ กา
งามเจริ ญสถาพร
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ : - นับคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุน้
- ลําดับที่ 12-14 เป็ นผูบ้ ริ หาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557
กรรมการซึ่ งมีอาํ นาจลงนามและทําการแทนบริ ษทั คือ นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกับ นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล หรื อ นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ หรื อ นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษทั
องค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กําหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของ
บริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษ ทั
จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
การแต่ งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 วิธีการแต่ งตั้ง
- ผ่ านทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการให้ที่ ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
2. ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลื อกตั้งในลําดับถัด ลงมามี คะแนนเท่ ากัน เกิ น จํานวนกรรมการที่ จะพึ งหรื อจะพึ ง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
- ผ่ านทีป่ ระชุ มคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อ บังคับ บริ ษ ัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กําหนดว่า ในกรณี ที่ ต าํ แหน่ ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง ซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่าสองเดื อน บุ คคลซึ่ งเป็ นเข้าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุ มสามัญ
ประจําปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น
สามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น
หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็ นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ ก็ได้
- การออกนอกวาระ
ตามข้อ บัง คับ บริ ษ ัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กํา หนดให้ ก รรมการพ้น จาก
ตําแหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก
ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กําหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจ
ลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจํานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในการประชุมนั้น
คณะกรรมการบริษัท
อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สําคัญ แผนงาน
และอนุมตั ิงบประมาณประจําปี
2. พิจารณา กําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริ ษทั
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้าหน้าที่ บริ หาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบตั ิ
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4. พิจารณาแต่ งตั้ง และเปลี่ ยนแปลง ประธานกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ห าร
ประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
5. กํากับดูแล และจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
7. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ชอบในงบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ที่ ผูส้ อบบัญ ชี ไ ด้
ตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมตั ิการสั่งจ่าย การสั่งซื้ อ การเช่า และการเช่าซื้ อทรัพย์สิน
ให้คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. พิจารณาและอนุ มตั ิการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
12. พิจารณาและอนุมตั ิการให้กยู้ มื และ/หรื อ การเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ บริ ษทั อื่นในส่ วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
13. พิจารณาและอนุ มตั ิธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริ หารเงิน และการบริ หารงาน อาทิ
การจัดหาแหล่งเงินกูร้ ะยะยาว และ/หรื อ เงินทุนระยะสั้น ในส่ วนที่เกินอํานาจของคณะ
กรรมการบริ หาร
14. พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดซื้ อทรัพย์สินในส่ วนที่เกิ นอํานาจคณะกรรมการบริ หารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
15. พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารจัด จ้า งในลัก ษณะของการจ้างทําของ ในส่ ว นที่ เกิ น อํา นาจ
คณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
16. พิจารณาและอนุมตั ิขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรื อ ขายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญ
และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่นใดที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อ ลงทุนใน
หน่วยลงทุน หรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ที่จดั ทําโดยคณะกรรมการบริ หาร
17. พิจารณาและอนุมตั ิก่อตั้งบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
18. พิจารณาและอนุมตั ิก่อตั้งบริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
19. กําหนดวัน เวลา สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารอง
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ตามกฎหมาย เงินสํารองทัว่ ไป และ/หรื อเงินปั นผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง
ที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้
20. พิจารณาแต่งตั้งที่ ป รึ กษาคณะกรรมการ และ/หรื อคณะอนุ กรรมการ เพื่ อพิ จารณาให้
ความเห็นเฉพาะเรื่ อง
21. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ที่เกิ นอํานาจของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร
สรุปจํานวนครั้งการเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2557
คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้กาํ หนดตารางการประชุมตามปกติของ
แต่ละคณะ ไว้เป็ นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็ นการประชุ มพิเศษตามความจําเป็ น
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่ วมประชุม สรุ ปได้ดงั นี้
การประชุ มของคณะกรรมการแต่ ละชุ ด
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557
วิสามัญผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ปี 2557
รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น
1
1
10
8
13
1
3

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
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กรรมการ
บริ หาร
ความเสี่ ยง

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริ หาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริ ษทั

วิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถ้ ือหุน้

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
1/1
1/1
10/10
13/13
1/
2. นายวีระชัย
งามดีวิไลศักดิ์
2/2
1/1
3. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
*0/1
*0/1
*8/10
7/8
4. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
1/1
*0/1
10/10
8/8
1/1
5. นายจักรธาร
โยธานันท์
1/1
1/1
10/10
1/1
6. นายสมชัย
ทองศิริกลุ
1/1
*0/1
*9/10
7. นายมณฑล
เชตุวลั ลภกุล
1/1
1/1
10/10
13/13
8. นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
1/1
1/1
10/10
*12/13
9. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
1/1
1/1
*9/10
10. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง 2/
1/1
6/6
5/5
3/
11. นายชาตรี
ศรี อุทารวงค์
*3/4
12. ดร.วิจิตร
เตชะเกษม 4/
1/1
1/1
6/6
6/6
1/1
5/
13. ดร.เชนินทร์
เชน
1/1
1/1
5/5
13/13
14. นายอุกฤษณ์
อภิรติมยั 6/
1/1
4/4
7/7
หมายเหตุ
1/ ได้รับ การแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั จากมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557
3/ ได้รั บ การแต่ งตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ัท กรรมการอิ ส ระ และกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง จากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557
4/ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษ ทั กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
5/ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557
6/ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
* ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจําเป็ น
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3/3
3/3
3/3
-
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8.2

ผู้บริหาร
ผูบ้ ริ ห าร หมายถึ ง พนักงานของบริ ษทั ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางบริ ห าร และ/หรื อ ที่ มี อาํ นาจ
หน้าที่ในทางการบริ หารของบริ ษทั และเป็ นผูบ้ ริ หารตามคํานิ ยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริ หารสี่ รายแรกต่อจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การลงมา (ผูด้ าํ รงตําแหน่งสู งสุ ดของบริ ษทั ) ผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ
บริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายบัญชีหรื อการเงิน
ที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป หรื อเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร จํานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นายมงคลศร
พงษ์ลาํ เจียกงาม
5. นางเกณิ กา
งามเจริ ญสถาพร
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ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแลสิ นเชื่อ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและ
นักลงทุนสัมพันธ์
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โครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
บริ หาร

เลขานุการบริ ษทั

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

คณะกรรมการ
หน่วยลงทุน

ฝ่ าย
หน่วยลงทุน

ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ าย
บัญชีและ
การเงิน
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ฝ่ าย
กํากับดูแล
กิจการและลงทุน
สัมพันธ์

ฝ่ าย
ตรวจสอบ
ภายใน
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8.3

เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ได้จดั ให้มีเลขานุ การบริ ษทั ทําหน้าที่ดาํ เนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั
อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนการให้คาํ แนะนําแก่กรรมการบริ ษทั ในการ
ปฏิ บตั ิและดําเนิ นการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ
บริ ษทั และบริ ษทั มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และสนับสนุนให้การ
กํากับดูแลกิ จการเป็ นไปตามมาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบตั ิตามข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ทั้งนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 14 มิ ถุน ายน 2557 มี มติ
แต่งตั้ง นางเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งได้ผ่านการอบรมหลักสู ตรเลขานุ การ
บริ ษ ัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทย รุ่ น ที่
7/2004
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู ้ข้นั พื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแล
ที่ เกี่ ย วกับ กฎหมายว่าด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการ
กํากับดูแลกิจการ
3. มีความรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั และความสามารถในการสื่ อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่ งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินในปี 2557
บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษ ัท ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 และอนุ มตั ิโดยที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี
2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เป็ นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งในปี
2556 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ วงเงินรวม 2,000,000.-บาท โดยกําหนดจ่ายเป็ นรายครั้งตามอัตราเดิม
โดยกลัน่ กรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดื อนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้ สําหรับกรรมการบริ ษทั
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท
(5) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 12,500.-บาท
(6) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ ยประชุ มประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ครั้ งละ 20,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ครั้งละ 12,500.-บาท
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็ นจริ ง เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,925,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ หาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)
3. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พทิ กั ษ์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
5. นายสมชัย ทองศิริกลุ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
6. นายจักรธาร โยธานันท์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

300,000.-

-

รวม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

ค่ าตอบแทน (บาท)

-

-

300,000.-

25,000.-

20,000.-

-

-

45,000.-

100,000.-

87,500.-

-

-

187,500.-

125,000.-

100,000.-

12,500.-

112,500.-

-

-

125,000.-

-

12,500.-
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60,000.-

-

37,500.-

297,500.-

112,500.-

175,000.-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

7. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
8. นายพิพธิ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริ ษทั
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557)
11. นายชาตรี ศรี อุทารวงค์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557)
12. ดร.วิจิตร เตชะเกษม
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557)
13. ดร.เชนินทร์ เชน
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557)

รวม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

ค่ าตอบแทน (บาท)

125,000.-

-

-

-

125,000.-

125,000.-

-

-

-

125,000.-

112,500.-

-

-

-

112,500.-

30,000.-

-

-

-

30,000.-

37,500.-

-

-

75,000.-

75,000.-
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120,000.-

-

37,500.-

75,000.-

20,000.-

-

215,000.-

-

-

75,000.-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

14. นายอุกฤษณ์ อภิรติมยั
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557)
รวมทั้งสิ้น

50,000.-

1,417,500.-

-

327,500.-

-

45,000.-

รวม

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง

คณะกรรมการ
พิจารณาค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

ค่ าตอบแทน (บาท)

-

135,000.-

50,000.-

1,925,000.-

ข) ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารและผูบ้ ริ ห ารสี่ รายแรกรองจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดงั นี้
ปี 2557
ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
คน
(ล้านบาท)
5.90
5
8.77
รู ปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ย 5
ประชุ ม เงิ น ประกัน สั งคม เงิ น กองทุ น
สํ า ร อ ง เลี้ ย ง ชี พ แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทย่ อย
1.
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และอนุ มตั ิโดยที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นวงเงินรวม 1,800,000.-บาท ซึ่งใน
ปี 2556 บริ ษทั มิได้กาํ หนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ โดยกําหนดจ่ายเป็ นรายครั้งตามอัตราเดิม
โดยกลัน่ กรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดื อนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้ สําหรับกรรมการบริ ษทั
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท
ทั้ง นี้ ในปี 2557 บริ ษ ัท ระยองไวร์ อิ น ดัส ตรี ส์ จํา กัด (มหาชน) ได้จ่ า ยค่ าตอบแทนแก่
กรรมการตามความเป็ นจริ ง เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 977,500.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรวิทย์ ศิริวฒั น์วิมล
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

300,000.-

62,500.-
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-

120,000.-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

ค่ าตอบแทน (บาท)

-

300,000.-

20,000.-

202,500.-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพินิต นาคสุขมุ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.เชนินทร์ เชน
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการบริ หาร
6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
7. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด
- กรรมการบริ หาร
8. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริ ษทั
9. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้น

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั

ค่ าตอบแทน (บาท)

50,000.-

62,500.-

12,500.-

125,000.-

62,500.-

75,000.-

12,500.-

150,000.-

25,000.-

-

-

25,000.-

62,500.-

-

-

62,500.-

25,000.-

-

-

25,000.-

50,000.-

-

-

50,000.-

37,500.-

-

-

37,500.-

675,000.-
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257,500.-

45,000.-

977,500.-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดงั นี้
ปี 2557
ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
คน
(ล้านบาท)
7.93
11
11.51
เงิ น เดื อ น เงิ น พิ เ ศษ ค่ า เช่ า บ้ า น เงิ น 6
ประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
2.
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน)
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และอนุ มตั ิโดยที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เป็ นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท ซึ่ ง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยกําหนดจ่ายเป็ นรายครั้งตามอัตราเดิม โดยกลัน่ กรองรายละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเที ยบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และสภาพ
เศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความเหมาะสมของจํา นวนคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทน ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดื อนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้ สําหรับกรรมการบริ ษทั
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท

- 79 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็ นจริ ง เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,500,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริ ษทั
- ประธานกรรมการบริ หาร
- รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ

300,000.-

-

87,500.-

-

87,500.-

260,000.-

75,000.-

150,000.-

35,000.-
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-

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ
บริษทั

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

40,000.-

รวม

340,000.-

-

87,500.-

-

347,500.-

25,000.-

250,000.-

5,000.-

40,000.-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

- กรรมการบริ หาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริ ษทั
7. ดร.เชนินทร์ เชน
- กรรมการบริ ษทั
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริ ษทั
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริ ษทั
10. นายทวีพณั ณ์ จงวิลยั วรรณ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
11. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557)
12. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่ าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

รวม

87,500.-

-

-

87,500.-

87,500.-

-

-

87,500.-

75,000.-

-

-

75,000.-

75,000.-

-

-

75,000.-

10,000.-

-

-

10,000.-

12,500.-

50,000.-

-

25,000.-

932,500.-
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485,000.-

12,500.-

-

75,000.-

25,000.-

82,500.-

1,500,000.-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดงั นี้
ปี 2557
ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
คน
(ล้านบาท)
8.00
6
8.55
เงิ นเดื อน ค่าวิชาชี พ เงิ น ประกัน สังคม 4
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
3.
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท เอ็ น เนซอล จํา กั ด ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และอนุ มตั ิโดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับปี 2556
ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดื อนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้ สําหรั บกรรมการบริ ษ ทั
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็ นจริ ง
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 455,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง
1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษทั

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
300,000.-
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหน่ ง
- กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
3. นายวิชยั ฉันทนาวรกุลชัย
- กรรมการบริ ษทั
4. นายอุกฤษณ์ อภิรติมยั
- กรรมการบริ ษทั
(ลาออกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557)
รวมทั้งสิ้น

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
75,000.75,000.5,000.-

455,000.-

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร มีดงั นี้
ปี 2557
ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
คน
(ล้านบาท)
2.89
2
2.94
เงินเดื อน เงินพิเศษ เงิ นประกันสังคม 2
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
4.
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และอนุ มตั ิ โดยที่ ป ระชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายครั้ง
ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดื อน เดื อนละ 6,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้ งละ 4,000.-บาท ทั้งนี้ สําหรั บ กรรมการบริ ษ ัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาท แทน
ทั้งนี้ในปี 2557 บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็ นจริ ง เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 80,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
60,000.-

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
3. นายอุกฤษณ์ อภิรติมยั
- กรรมการบริ ษทั
(ลาออกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557)
รวมทั้งสิ้น

18,000.2,000.-

80,000.-

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
- ไม่มี –
5.
บริษัท เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ เปอเรชั่น จํากัด
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการ
พิ จารณาจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2557 และอนุ มตั ิ โดยที่
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2557 เมื่ อ วัน ที่ 18 เมษายน 2557 โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2556 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุ มครั้งละ 2,000.-บาท (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุ ม) ทั้งนี้ สําหรับกรรมการบริ ษทั
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่ วมประชุมครั้งละ 1,000.-บาท
แทน
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ทั้ง นี้ ในปี 2557 บริ ษ ัท เอชที พี แอนด์ เซ็ น คอร์ ป อเรชั่น จํากัด ได้จ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่
กรรมการตามความเป็ นจริ ง เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 24,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
10,000.-

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
3. นายจรัส อารยะชัย
- กรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้น

10,000.4,000.24,000.-

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
- ไม่มี –
6.
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษ ัท ดับ เบิ้ ล ยู เจ ซี เอ็น เตอร์ ไพรส์ จํากัด ได้จ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการ
พิ จารณาจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2/2557 เมื่ อวัน ที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2557 และอนุ มตั ิ โดยที่
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2557 เมื่ อ วัน ที่ 18 เมษายน 2557 โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนเป็ นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดื อน เดื อนละ 6,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้ งละ 4,000.-บาท ทั้งนี้ สําหรั บ กรรมการบริ ษ ัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาท แทน
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ตามความเป็ นจริ ง เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 72,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
48,000.-

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายวิวฒั ชัย จีนานุพนั ธ์
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้น

16,000.-

8,000.72,000.-

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร มีดงั นี้
ปี 2557
ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
คน
(ล้านบาท)
เงิ น เดื อน เงิ น ป ระกั น สั งคม แ ล ะ 1
2.04
1
2.30
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
7.
บริษัท พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารีน จํากัด
ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั พีพี เอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการ
พิ จารณาจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อวัน ที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2557 และอนุ มตั ิ โดยที่
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2557 เมื่ อ วัน ที่ 18 เมษายน 2557 โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนเป็ นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริ ษทั
 ค่าตอบแทนรายเดื อน เดื อนละ 6,000.-บาท ทั้งนี้ กรณี ที่มีการเข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั (ทุกคราวที่เข้าร่ วมประชุม)
 ค่าเบี้ ยประชุ มครั้ งละ 4,000.-บาท ทั้งนี้ สําหรั บ กรรมการบริ ษ ัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดื อนประจําแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
เข้าร่ วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาท แทน
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ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ตามความเป็ นจริ ง เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 94,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
48,000.-

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริ ษทั
2. นายกรรณ ศิริภทั ร
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายธนาเศรษฐ์ บุรินทร์โชติสิน
- กรรมการบริ ษทั
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
- กรรมการบริ ษทั
5. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริ ษทั
รวมทั้งสิ้น

6,000.-

8,000.-

16,000.16,000.94,000.-

ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หาร มีดงั นี้
ปี 2557
ปี 2556
ค่าตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
คน
(ล้านบาท)
เงิ น เดื อน เงิ น ป ระกั น สั งคม แ ล ะ 1
1.37
2
0.27
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ
บริ ษทั ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนื อไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อ
พนักงานซึ่ งได้รับจากบริ ษทั ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผบู ้ ริ หารของ
บริ ษทั
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8.5 บุคลากร
8.5.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีพนักงานทั้งสิ้ น 661 คน แยกเป็ นดังนี้
รายละเอียด
ฝ่ าย
สํานักงาน
ผ่ายผลิต
รวม

CEN
14

RWI
55

UWC
50

ENS
5

PLE
-

14

78
133

317
367

13
18

-

HTP&CEN WJC
18
-

81
99

PPS รวม
12 154
18
30

507
661

8.5.2 การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสํ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
- ไม่มี 8.5.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีส่ ํ าคัญในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่ านมา
- ไม่มี 8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2557 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้จ่ า ยค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ น เบี้ ย ขยัน และ
เงินพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นจํานวนเงินรวม 203.75 ล้านบาท
เงินเดือนและค่ าแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้กบั บริ ษทั ซึ่ง
จะพิจารณาจากตําแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปี นั้น โดยไม่มีการกําหนดเป็ น
อัตราตายตัว
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็ นสวัสดิการที่จดั ให้พนักงาน และเป็ นการส่ งเสริ ม
การออมเงิน รวมทั้งเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั เป็ นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่
เป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้าง
โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้ นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงิน
สมทบรวมทั้งส่ วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
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8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษทั มี นโยบายส่ งเสริ มด้านการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นให้
พนักงานได้รับการฝึ กอบรมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานของบริ ษทั ทั้งในด้านทักษะการบริ หาร
การทํางานเป็ นทีม และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีการจัดฝึ กอบรมภายนอกสถานที่ รวมทั้งมี
การฝึ กอบรมความรู ้และทักษะในการทํางานสภาพจริ ง โดยมี หัวหน้างานคอยดูแลและให้คาํ แนะนํา
(On the job training) ทั้ง นี้ ในแต่ ล ะปี บริ ษ ัท จะมี ก ารตั้งงบประมาณสําหรั บ การดําเนิ น การในด้าน
ดังกล่าวไว้ทุกปี โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็ นสําคัญ ตลอดจนการบริ หารจัดการตามความ
เหมาะสมของหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รวมไปถึ งการสร้ างจิ ตสํานึ กและทัศนคติ ที่ดีต่อการ
ทํางาน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญต่อ
การสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อ
สร้างความเจริ ญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยยึดหลักการบริ หารงานตาม
หลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้ กันที่ดี โดยอาศัยความรู ้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดําเนิ นงาน ขณะเดียวกันได้เสริ มสร้างให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานทุ กคน มี คุณ ธรรม ซื่ อสัตย์สุจริ ต ขยัน อดทน มี การแบ่ งปั น และใช้สติ ปัญ ญาในการ
ดําเนิ นงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อ
ประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยัง่ ยืน
ดังนั้น หลักการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ของบริ ษ ทั อัน ประกอบด้วย นโยบายการกํากับดู แล
กิจการ จริ ยธรรมธุ รกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งความเหมาะสมเป็ น
ประจํา ซึ่ งบริ ษทั เห็ นว่ายังเหมาะสมกับ สถานการณ์ ปัจจุ บนั โดยบริ ษทั ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั www.cenplc.com
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมพัฒนาการกํากับ
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั กําหนดให้มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
การเข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้ านการทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่
ใสสะอาด บริ ษ ทั ได้มีส่วนร่ วมแสดงเจตนารมณ์ โดยเข้าร่ วมกิ จกรรมรณรงค์กบั ภาคีเครื อข่ายของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด จึงเห็ นควรกําหนดนโยบายให้มี
แนวปฏิ บ ัติ การต่ อ ต้านคอร์ รัป ชั่น โดยจะดําเนิ น การปรั บ ปรุ งคู่ มื อ นโยบายการกํากับ ดู แลกิ จ การ
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริ ษทั ในเรื่ อง “การต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
และการให้หรื อรับสิ นบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้หรื อรับของขวัญหรื อผลประโยชน์
อื่นใด” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง
และเพื่ อ ระดั บ มาตรฐานในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสของบริ ษั ท ในปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั ให้บริ ษทั เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
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ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งได้ผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ดังนั้น บริ ษทั จึ งกําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน รวมทั้ง พนักงานของ
บริ ษทั ย่อย จะไม่เรี ยกร้อง หรื อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับเหมา
หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั ไม่ว่ากรณี ใดๆ รวมถึงดําเนิ นการจัดให้มีช่องทางในการ
รายงานหากมีการการกระทําที่เข้าข่าย หรื อสุ่ มเสี่ ยงในลักษณะดังกล่าว และกําหนดมาตรการในการ
คุม้ ครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อให้พนักงานและผูท้ ี่ส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยหรื อข้อร้องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย
การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบริ หารและพนักงานในบริ ษทั ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปั ญหา
และก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยบริ ษทั จะรับฟังและดําเนิ นการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอ
ภาค โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ
ผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับของบริ ษทั โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
 เลขานุการบริ ษทั
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150
E-mail : kenika@cenplc.com
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 170
E-mail : komwuthi@cenplc.com
9.2

คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ หาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห าร หมายถึ ง กรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท หรื อกรรมการ
บริ ษทั ย่อยหรื อผูบ้ ริ หารบริ ษทั ย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยทําหน้าที่ในการ
ดํา เนิ น กิ จ การและบริ หารกิ จ การของบริ ษั ท ตามอํา นาจหน้ า ที่ ที่ มี แ ละได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
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ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร จํานวน 5 คน ให้ดาํ รงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการบริหาร
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
ดร.เชนินทร์
เชน
นายมณฑล
เชตุวลั ลภกุล
นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง

6. นายอุกฤษณ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557)
กรรมการบริ หาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557)

อภิรติมยั

อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนิ น กิ จ การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ัท ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติของที่ประชุ มคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม กําหนดแผนการเงิ น งบประมาณ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับ
ดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้ าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึ งการพิ จารณาและอนุ มตั ิ การ
เปลี่ ย นแปลงและเพิ่ มเติ ม งบประมาณรายจ่ ายประจําปี ในระหว่างที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบในที่ประชุ มคราว
ต่อไป
4. อนุ ม ัติก ารใช้จ่ายเงิ น ลงทุ น ที่ สําคัญ ๆ ที่ ไ ด้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ ายประจําปี
ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
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5. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายทางการเงินด้านสิ นทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็ นการซื้ อ
ทรัพย์สินถาวร เครื่ องใช้สํานักงาน การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษา การตัดจําหน่ าย/ขาย
ทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้ อทรัพย์สิน เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจไว้
6. ให้คาํ แนะนําการขยายธุ รกิ จในหลักการและการร่ วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมตั ิการให้กยู้ มื และ/หรื อ การเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ ของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ บริ ษทั อื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ให้
อํานาจไว้
8. มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั ิการกูย้ ืมเงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่ อ หรื อการขอสิ นเชื่ อใดๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการทําธุ รกิ จปกติ ของบริ ษทั ในวงเงินสําหรั บแต่ละรายการไม่ เกิ นตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจไว้
9. พิจารณาและอนุ มตั ิการลงทุนในบริ ษทั อื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
ให้อาํ นาจไว้
10. พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จการค้า
ปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ให้อาํ นาจไว้
11. เป็ นคณะที่ ป รึ ก ษาฝ่ ายจัด การในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ นโยบายด้านการเงิ น การตลาด การ
บริ หารงานบุคคล และด้านการปฏิบตั ิการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษทั การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงิน
ปันผลประจําปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
13. ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการบริ หารคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใด
ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
อาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ห ารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจ
นั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอาํ นาจดําเนิ น ธุ รกรรมทางการเงิ นของบริ ษทั เช่ น การเปิ ดและปิ ดบัญ ชี ธนาคาร /
สถาบันการเงิน โดยให้มีอาํ นาจกําหนดชื่ อผูม้ ีอาํ นาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชี
ธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชี ของธนาคารต่างๆที่ บริ ษทั ได้มี
บัญชีอยู่
15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรื อ บริ ษทั ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
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16. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรื อการขายเงินลงทุนในหุ น้ สามัญ และ/ หรื อ
หน่ วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และการลงทุนในตรา
สารหนี้ และ/หรื อ หน่ วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่ วนไม่เกิ น
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้อาํ นาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริ หารคนใด
คนหนึ่ง ทํารายการซื้อหรื อขายแทนบริ ษทั
17. พิ จารณาเพิ่ ม หรื อลดสัดส่ วนการลงทุ น ใน บริ ษ ัท ร่ วมและบริ ษ ัท ย่อยเพื่ อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรื อรายการใดที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วน
ได้เสี ย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ/หรื อพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง การอนุ ม ัติ ร ายการในลัก ษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุม ผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริ ษทั ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั / ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ทาํ หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เป็ นตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ต่ างๆ ตามหลัก การกํากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance)
มติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 1/2557 เมื่ อ วัน ที่ 26 กุม ภาพันธ์ 2557 และมติ ที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ งที่ 8/2557 เมื่ อ วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2557 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3
ปี ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

2. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2557)
กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการอิสระและ
มีความรู ้ดา้ นวิศวกรรม
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
3. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
4. ดร.วิจิตร

ตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ

เตชะเกษม

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

กรรมการอิสระและ
มีความรู ้ดา้ นการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557)
นายคมวุฒิ พรนราดล
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี วาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2557 –
วันที่ 26 เมษายน 2560 โดย นายวีระชัย งามดี วิไลศักดิ์ และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ทุ ก ท่ าน ไม่ ไ ด้เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพกับทางบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม

อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่ วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็ นเกี่ ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่ อถือได้ของรายงานทางการ
เงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) การอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บตั ิ การอื่ น ใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ าตอบแทน หมายถึ ง กรรมการบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จารณารู ป แบบและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ,
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และ
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 8/2557 เมื่ อ วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2557 ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมด จํานวน 3 คน ให้ดาํ รงตําแหน่ ง
คราวละ 1 ปี ดังนี้
รายชื่อกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. นายวีระชัย
งามดีวิไลศักดิ์
2. นายจักรธาร
3. นายยรรยง
4. ดร.วิจิตร

โยธานันท์
วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
เตชะเกษม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557)
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รายชื่อกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ตําแหน่ ง
เลขานุการคณะกรรมกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษทั
3. กําหนดหลัก เกณฑ์ก ารจ่ ายค่ าตอบแทนให้ มี ค วามเหมาะสมเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรมและเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริ ษทั ประสบ
ผลสําเร็ จ
4. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงิน
และสัดส่ วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิ จารณาให้ ก ารจ่ ายค่ าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ ห น่ ว ยงานทางการกําหนดหรื อ
ข้อแนะนําที่เกี่ยวข้อง
6. พิ จารณากําหนดเกณฑ์ในการประเมิ น ผลประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารและค่าตอบแทน
เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตั ิ
7. กําหนดค่าตอบแทนประจําปี ของกรรมการ และนําเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั นําเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง หมายถึง กรรมการบริ ษทั และมิได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 ได้มี
มติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นกรรมการอิ สระทั้งหมด จํานวน 3 คน ให้ดาํ รง
ตําแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
2. นายจักรธาร โยธานันท์
3. นายชาตรี
ศรี อุทารวงค์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้เกิด
ความชัดเจนต่อเนื่ อง เพื่อการจัดการความเสี่ ยงที่สําคัญและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั รวมทั้งสื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยงทุกระดับในบริ ษทั
3. ดูแลให้บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ โดยให้ความสําคัญ
กับ ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั คื อด้านการลงทุ น เพื่ อให้ส่ งสั ญ ญาณเตื อนภัยล่ วงหน้าและ
รายการผิดปกติท้ งั หลายที่อาจเกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงทั้งบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรั บ ปรุ งและแก้ ไ ขกฎบั ต รคณ ะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร หมายถึ ง กรรมการบริ ษ ัท / กรรมการบริ ห าร ที่ ด าํ รงตําแหน่ ง
หัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ในปี 2557 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้
มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
อํานาจ-หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. บริ ห ารจัดการและควบคุ มดู แลการดําเนิ นกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ ห ารทัว่ ไปของ
บริ ษทั
2. มีอาํ นาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการบริ หาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแผนงานที่
ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผสู ้ อบบัญชี ทาํ การตรวจสอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
6. กําหนดโครงสร้างองค์กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การ
โยกย้าย การถอดถอน การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดี ความชอบ
โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตําแหน่ งผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ของบริ ษั ท ซึ่ งมิ ไ ด้ ด ํ า รงตํ า แห น่ งกรรมการบริ หาร และไม่ ร วมถึ ง ประธาน
กรรมการบริ หาร
พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารจัด ซื้ อ ซ่ อ มแซมและบํา รุ ง รั ก ษา เช่ า และเช่ า ซื้ อ ทรั พ ย์สิ น
เครื่ องใช้สาํ นักงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้อาํ นาจไว้
พิจารณาและอนุ มตั ิการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทําของที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จการค้า
ปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้อาํ นาจไว้
พิจารณาและอนุมตั ิการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่ งทรัพย์สินเสื่ อมสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้อาํ นาจไว้
พิจารณาและอนุ มตั ิงบประมาณในการส่ งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรื อไปแสดง
สิ นค้าของบริ ษทั ภายในประเทศ
พิจารณาและอนุมตั ิงบประมาณในการส่ งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรื อไปแสดง
สิ นค้าของบริ ษทั ที่ต่างประเทศ
พิจารณาเรื่ องอื่ นๆ ตามความจําเป็ นและสมควรในการบริ ห ารกิ จการของบริ ษทั หรื อ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษทั
รับผิดชอบในการกําหนดเป้ าหมาย นโยบายในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ที่เกี่ ยวกับ
เรื่ องทรัพยากรบุคคล ทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ
สนับสนุ น และให้คาํ ปรึ กษาแก่ บริ ษทั ย่อยในการเพิ่ มสมรรถภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันของบริ ษทั
รับผิดชอบในการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริ ษทั
พิจารณาและอนุ มตั ิการให้กยู้ ืม และ/หรื อ การเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม และ/หรื อ บริ ษทั อื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
ให้อาํ นาจไว้
พิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสิ นเชื่อ หรื อการขอสิ นเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทําธุ รกิจปกติของบริ ษทั ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้ให้อาํ นาจไว้
พิจารณาลงทุนหรื อขายเงินลงทุนในหุ น้ สามัญและหรื อหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
ได้ให้อาํ นาจไว้
พิ จ ารณาการป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ และอัต รา
ดอกเบี้ย
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ผู้มีอาํ นาจควบคุม
- ไม่มี 9.3

การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บงั คับตั้งแต่
วัน ที่ 1 มี น าคม 2552 เป็ นต้น ไป ได้มีก ารแก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิ สระ ดังนั้น คุ ณ สมบัติของ
กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามประกาศดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้
กําหนดนิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งมีความเข้ มงวดกว่ าข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน โดยกําหนดให้ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดการถือหุ ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกิ นร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ้าง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้
เงิ น เดื อ นประจํา หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ วม
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ
ที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
3. ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพัน ธ์ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่ มี หรื อ เคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุ ม ของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ท างธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้
บริ ษทั หรื อ คู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การ
คํานวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อมีผอู ้ าํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้
ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ป รึ กษาที่ รับเงิน เดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของ
จํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
ภายหลังได้รับ การแต่ งตั้งให้ เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มี ล ัก ษณะเป็ นไปตาม ข้อ 1 ถึ ง 9 แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของ
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บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
- การสรรหากรรมการ ปั จจุบนั บริ ษทั ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการ
แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญหลากหลายวิชาชี พ มีวิสัยทัศน์
เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ น
อิ สระ รวมถึ งผลการปฏิ บ ัติงานในฐานะกรรมการบริ ษ ัท ในช่ วงที่ ผ่านมา โดยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบร่ วมกันก่ อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
เว้นแต่ในกรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่างลง โดยมิใช่เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการในตําแหน่งที่วา่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ไม่เคยเป็ นพนักงาน หรื อหุ ้นส่ วนของบริ ษทั
สอบบัญชีภายนอกที่บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิ สระนั้น ให้เป็ นไปตามองค์ประกอบ
กรรมการบริ ษทั และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริ ษทั กําหนด และตาหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และให้นาํ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตําแหน่ ง บริ ษทั
จะสรรหาผูท้ ี่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
- การสรรหาผู้บ ริ หารระดับ สู ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง หมายถึ ง ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร ซึ่ ง
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ยังมิ ไ ด้แ ต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการแต่ ในกระบวนการคัด เลื อ ก
ดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายวิชาชี พ ทั้งด้านอุ ตสาหกรรม การบริ ห ารจัด การบัญ ชี แ ละการเงิ น
กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จาํ เป็ นในการบริ หารงานของบริ ษทั ด้วยคุณสมบัติและนํา
ประสบการณ์ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็ นผูม้ ีคุณธรรม และมีประวัติ
การทํางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหน้าที่
ความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึ งการปฏิ บตั ิ ตามหลักการทัว่ ไปของคู่มือ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนดังนี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyally)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่
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ในปี 2557 บริ ษ ัทได้มีก ารจัดโครงสร้ างกรรมการ ทําให้สัดส่ ว นกรรมการที่ เป็ นผูบ้ ริ ห าร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอิ สระ มีความเหมะสมและได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่อย่างเคร่ งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 54.55
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ร่ วมมีแต่บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั จะพิจารณาส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารที่มี
ความรู ้ความสามารถ ความชํานาญในธุ รกิจนั้นๆ ไปเป็ นกรรมการบริ ษทั ย่อย ตามสัดส่ วนการลงทุน
เพื่อกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยให้ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เช่ น การ
จัดทําบัญชีให้ทนั ต่อการจัดทํางบการเงินรวมกับบริ ษทั เพื่อเปิ ดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี และนโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญตาม
หลัก เกณฑ์ ข อง พ.ร.บ.หลัก ทรั พ ย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ปฏิบตั ิ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและการจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ กํากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ผล การกํากับดู แลกิ จการตามที่บริ ษทั ประกาศใช้ ซึ่ งครอบคลุมถึ งนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
 บริ ษทั มีมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในโดยกําหนดไว้ในจริ ยธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
และผูถ้ ื อหุ ้น และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้ กรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสํานึ กที่ดีต่อส่ วนรวมและต่อตนเอง
ไม่ใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และ
ทรัพย์สินของบริ ษทั โดยไม่นาํ ข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/
หรื อผูอ้ ื่น และห้ามกระทําการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทาํ ธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ทั้งนี้ บริ ษทั ยังได้กาํ หนดโทษสําหรับกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริ ษทั โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
 นอกจากนี้ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั ก็มีการกําหนดในเรื่ องดังกล่าว
โดยกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ซึ่งกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานก็ได้ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนด
 ในปี 2557 กรรมการ ผู บ้ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บอย่า ง
เคร่ งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ไปในทางมิชอบ
การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
 บริ ษ ัท ได้กาํ หนดห้ามมิ ให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน ซึ่ งอยู่ในหน่ วยงานที่
รั บทราบข้อมูลภายในทําการซื้ อหรื อขายหลักทรั พ ย์ของบริ ษทั ในช่ วง 1 เดื อนก่ อนการเปิ ดเผยงบ
- 103 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

การเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยงั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร (รวมทั้งคูส่ มรสและบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ น้ ของบริ ษทั ต้อง
แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง และส่ งสําเนาให้เลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิและดําเนิ นการ
ตามที่กาํ หนด ทั้งนี้ ให้นบั รวมถึงกรรมการและผูบ้ ริ หาร เมื่อแรกเข้ารับตําแหน่งใหม่ ต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
 เลขานุ การบริ ษทั ได้จดั ทํากําหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ประจําปี และจัดส่ งให้
กรรมการบริ ษทั ทุกท่านเป็ นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
 ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัดไม่ปรากฏว่า
มีการซื้อขายหุ น้ ในช่วงเวลาที่หา้ มมีการซื้อขายหุน้
 บริ ษทั มีนโยบายจะดําเนิ นการให้มีแนวปฏิบตั ิ ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง กรณี จะทํา
การซื้อขายหุ น้ ของบริ ษทั ให้แจ้งต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทําการซื้อขาย
9.6
1.

2.

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 6,866,400.-บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 0 บาท
ค่ าบริการอืน่ (Non-audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น
- ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมามีจาํ นวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจาํ นวน
เงิน 0 บาท
- สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
สํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 0 บาท และจะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิ ดจากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมา มี
จํานวนเงินรวม 0 บาท

9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่องอืน่ ๆ
เพื่อให้สอดคล้อง “หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2555” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมพัฒนาการ
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กํากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และกําหนดให้มีแนวปฏิบตั ิโดยได้จดั แบ่งเป็ น 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญ และเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ส่ งเสริ มและอํานวย
ความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิในเรื่ องต่างๆ ทั้งสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน และสิ ทธิ ที่ตนเองสมควรได้รับอย่าง
เต็มที่ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ
ของผูถ้ ือหุ ้น โดยแต่ละหุ ้นมีสิทธิออกเสี ยงหนึ่ งเสี ยง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิ พิเศษเหนื อผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น
ดังนั้น ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้
 สิ ทธิในการเป็ นเจ้าของหุน้ การซื้อขาย หรื อโอนหุน้ ที่ตนถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ
 สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนเพื่ออนุมตั ิเรื่ องที่สาํ คัญ
 สิ ทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนตน
 สิ ทธิในการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 สิ ทธิในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
 สิ ทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถ้ ือหุน้
 สิ ทธิการได้รับส่ วนแบ่งในผลกําไร / เงินปั นผล อย่างเท่าเทียมกัน
 สิ ท ธิ ใ นการรั บ ทราบข้อ มู ล ข่ า วสารของกิ จ การที่ เพี ย งพอ ทัน เวลา และทัน ต่ อ
เหตุ การณ์ โดยบางเรื่ องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ กาํ หนดให้ตอ้ ง
เปิ ดเผย แต่ ห ากบริ ษทั เห็ น ว่ามี ความจําเป็ นที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ควรได้รับ ทราบ บริ ษ ัท ก็จะ
เปิ ดเผยข้อ มู ล นั้ นทั้ง ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย www.set.or.th และ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษ ั ท
www.cenplc.com
1. สิ ทธิในการรับทราบข้ อมูล
ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ รั บ ทราบข้อ มู ล อย่างเท่ าเที ย มกัน โดยบริ ษ ัท ได้เผยแพร่ ท้ ังภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้น สามารถรั บ ข้อมูลข่าวสารได้ห ลายหลายช่ องทาง อาทิ บริ ษ ทั ได้
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เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั รวมถึงรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น 10 อันดับแรกของบริ ษทั ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อประชุมสามัญประจําปี ก่อนวันประชุม รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น และข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจและ
เชื่ อ มั่น ว่า โครงสร้ างการดําเนิ น งานมี ค วามโปร่ งใส และตรวจสอบได้ พร้ อ มดําเนิ น งานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราที่เหมาะสม
และต่อเนื่อง
บริ ษทั ตระหนักถึงหลักการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกัน จึงได้จดั ช่องทางให้
ผูถ้ ื อหุ ้น ไม่ ว่าจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อย นักลงทุ น สถาบัน หรื อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ต่ างชาติ
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ โดยตรงจากเลขานุ ก ารบริ ษั ท ผ่ า น E-mail :
kenika@cenplc.com หรื อโทรศัพท์ (02) 682-6345 ต่อ 150
2. สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการจัดการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ที่คาํ นึ งถึงสิ ทธิ และความเท่า
เทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กบั หลักปฏิบตั ิเพื่อการ
กํากับ ดู แลกิ จการที่ ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.)
รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีท้ งั ในเรื่ องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยได้กาํ หนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปี ละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิ น 4 เดือน (
120 วัน) นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี และในกรณี ที่มีความจําเป็ นเร่ งด่ วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี
พิ เศษซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ ก ระทบหรื อเกี่ ยวกับผลประโยชน์ ของผูถ้ ื อหุ ้น หรื อเกี่ ยวข้องกับ เงื่ อนไขหรื อ
กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั จะเรี ยกประชุมวิสามัญผู ้
ถือหุ น้ เป็ นกรณี ไป
ทั้งนี้ในปี 2557 บริ ษทั จัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ 1 ครั้ง เพื่อขออนุมตั ิซ้ือหุ น้ คืนบริ ษทั ระยอง
ไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (“RWI”) จากนายจิรวุฒิ คุวานันท์ ซึ่งเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2557
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่ อนวันประชุ มผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่โรงแรมมณเฑี ยรริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120 ตั้งแต่ปี 2549 – 2557 ต่อเนื่ องเป็ นเวลา 9 ปี ทั้งนี้ เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายได้เข้าร่ วมประชุม และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาร่ วมประชุ มด้วย พร้ อมสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผูถ้ ื อหุ ้น ใช้สิท ธิ ในการแสดงความ
คิดเห็นและการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ได้ปรับปรุ งและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ อย่างต่อเนื่อง
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ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
เวลา 14.00 น. ในการประชุมทุกปี บริ ษทั จะคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่ งเสริ ม
การใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
 แจ้งมติ คณะกรรมการบริ ษ ทั กําหนดการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2557 ให้ท ราบ
ล่วงหน้าก่อน 2 เดื อนก่ อนวันประชุ ม คือ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่ วมประชุม
 เผยแพร่ หนังสื อนัดประชุ มพร้อมเอกสารประกอบการประชุ มทั้งหมดทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริ ษทั (www.cenplc.com) ในวันที่ 24 มีนาคม
2557 เป็ นการล่ วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และเป็ นข้อ มู ล เดี ย วกับ ที่
บริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบียน
หุ ้นของบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นในรู ปแบบเอกสาร (เป็ นภาษาอังกฤษกรณี ผถู ้ ือ
หุ น้ เป็ นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 11 เมษายน 2557 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น 20
วัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศ
โฆษณาหนังสื อพิมพ์ข่าวหุ ้นเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 38 วัน คือ
ในวันที่ 24- 26 มีนาคม 2557
 แจ้งหลัก เกณฑ์ แ ละขั้น ตอนการเข้าร่ ว มประชุ ม ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบในหนัง สื อ นั ด
ประชุ ม พร้อมแนบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่ งเป็ นแบบที่ผถู ้ ือหุ ้น
กําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็ นแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาํ หนด เพื่อให้ผู ้
ถือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรื อบุ คคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ หรื อจะเลือกใช้ห นังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ งก็ได้ ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่ Website ของบริ ษทั www.cenplc.com ทั้งนี้บริ ษทั ได้แจ้ง
แนวทางการเผยแพร่ ดงั กล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอีก
ช่องทางหนึ่ง
 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุ มแทนสามารถ
ส่ งใบมอบฉัน ทะเป็ นการล่ ว งหน้าได้ไ ม่ น้อ ยกว่ า 1 วัน ทําการ เพื่ อ ความสะดวก
รวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุ มผู้ถือหุ้น
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 บริ ษทั เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง และต่อเนื่ องจนกว่าการประชุ มจะแล้วเสร็ จ เพื่ อให้สิท ธิ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มาร่ วมประชุ มภาย
หลังจากที่ได้เริ่ มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงเป็ นต้นไป เว้นแต่
ผูถ้ ือหุ ้นจะมีความเห็ นเป็ นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียน บริ ษทั ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ
สําหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับติดหนังสื อมอบฉันทะโดย
ไม่ คิดค่าใช้จ่ายไว้บ ริ การแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มอบฉัน ทะให้ผูอ้ ื่ น มาประชุ ม แทนตน อี กทั้งจัดเตรี ยมบัตร
ลงคะแนนเสี ยงสําหรับผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสี ยง
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
หรื อกรรมการอิ สระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั คนใดคนหนึ่ งเข้าประชุ มแทนเพื่อ เป็ น
ตัวแทนรักษาสิ ทธิของตน
 คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยถือเป็ นหน้าที่ที่จะต้องเข้า
ร่ วมประชุ มทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่ วยหรื อติดภารกิ จสําคัญ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557
เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 กรรมการบริ ษทั มีท้ งั สิ้ น 11 คน มีกรรมการเข้าร่ วมประชุ ม 13 คน ซึ่ ง
กรรมการ 1 คน ติ ด ภารกิ จ จําเป็ นไม่ ส ามารถเข้าร่ ว มประชุ ม ได้ ทั้ง นี้ ประธานกรรมการบริ ษ ัท
ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญ ชี และการเงินของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มเพื่อ
ชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
นอกจากนี้ ยังมี ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั จํานวน 2 คน คือ นายพิ สิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวชลิดา คงปรัชญา แห่ งสํานักงาน บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และที่
ปรึ กษากฎหมาย คือ นายศักดิ์ชยั วิรุฬห์ชีว จากบริ ษทั สํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จํากัด
เข้าร่ วมประชุมและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงด้วย
 ก่อนเริ่ มการประชุมตามวาระ ผูด้ าํ เนินการประชุมทําหน้าที่แจ้งจํานวนและสัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่
เข้าร่ วมประชุ ม พร้อมชี้ แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่
ต้องลงมติ ในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั และประธานกรรมการซึ่ งทําหน้าที่
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
กําหนดสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ มเป็ นไปตามจํานวนหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดยหนึ่ งหุ ้นมี
สิ ทธิเท่ากับหนึ่งเสี ยงและไม่มีหุน้ ใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิ ทธิผถู ้ ือหุ น้ รายอื่น
 ดําเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม ไม่เพิ่ม
วาระหรื อ เปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล สําคัญ โดยไม่ ไ ด้แ จ้งให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบล่ ว งหน้า และจัด สรรเวลาให้
เหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม
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และแสดงความคิ ดเห็ น อย่างเต็ม ที่ ในแต่ ละวาระ หากมี ผูถ้ ื อ หุ ้น ประสงค์จะเพิ่ ม วาระระหว่างการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนื อจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ในปี 2557 ได้มีผถู ้ ือหุ ้น 3 รายซักถาม ซึ่ งประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป็ นผูต้ อบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริ ษทั ได้จดบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 การลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย ในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยัน
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง เพื่อคํานวณหัก
ออกจากผูม้ ี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนทั้งหมด และสําหรั บ วิ ธี ก ารนับ คะแนน บริ ษ ัท ได้นําระบบ
Barcode เป็ นเครื่ องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบพร้อม
กัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนั ทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละ
วาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
สรุ ปผลการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ในแต่ละวาระ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ ราย
หุ น้
%
ราย
หุ น้
% ราย
หุน้
%
1, 3
46 262,283,277 100.00 4-6
47 267,993,077 100.00 7-9
49 268,013,577 100.00
สํ าหรับวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นที่สําคัญได้ แก่
1. การแต่ ง ตั้ งกรรมการบริ ษั ท : บริ ษ ัท ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เลื อ กตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยมีขอ้ มูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุ
ไว้ชดั เจน หากเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษ ทั และการเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยได้ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งดู ถึ ง ความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
หลากหลายวิ ช าชี พ มี วิ สั ย ทัศ น์ เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม และมี ป ระวัติ ก ารทํางานที่ ไ ม่ ด่ างพร้ อ ย และมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็ นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา ทั้งนี้บริ ษทั ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ค่ าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาวงเงิ นและ
จัดสรร โดยพิจารณากําหนดจ่ายเป็ นรายครั้งตามการเข้าร่ วมประชุ ม โดยกลัน่ กรองรายละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และสภาพ
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เศรษฐกิ จ รวมถึ งความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริ ษ ัท ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้เสนอวงเงิ น
ค่าตอบแทนให้ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น อนุ มัติ เป็ นประจําทุ กปี และเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ น
รายบุคคลในรายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อ
ย่อยเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร”
3. การแต่ งตั้งผู้สอบบัญ ชี และกําหนดจํานวนเงิน ค่ าสอบบัญ ชี : บริ ษทั ได้ให้รายละเอี ยด
เกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูส้ อบ
บัญ ชี คุ ณ ภาพของการปฏิ บ ตั ิ งานในช่ วงปี ที่ ผ่านมา และ ความสัมพันธ์กับบริ ษ ัท จํานวนปี ที่ ทาํ
หน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ข้อมูลเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีระหว่างปี ปั จจุบนั
กับปี ที่ผา่ นมา และค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ซึ่ งได้
ชี้แจงไว้ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี”
4. การจ่ ายเงินปันผล : บริ ษทั ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจ่ายเงินปั นผล
ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั และมีการเปรี ยบเทียบเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างปี
ปั จ จุ บ ัน กับ ปี ที่ ผ่ านมา พร้ อ มทั้ง ระบุ ว นั กําหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น (Record Date) และวัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนเพื่อกําหนดสิ ทธิในการรับเงินปั นผล
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุ มผู้ถือหุ้น
 เลขานุ ก ารบริ ษ ัท บัน ทึ ก ข้อ มู ล และจัด ทํารายงานการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน มี รายชื่ อกรรมการบริ ษ ทั ที่ เข้า / ไม่ เข้าร่ วมประชุ ม รวมทั้งสาเหตุ การลา คําชี้ แจงที่ เป็ น
สาระสําคัญ คําถามหรื อ คําตอบหรื อ ข้อ คิ ด เห็ น โดยสรุ ป รายละเอี ย ดในแต่ ล ะวาระเป็ นไปตาม
ข้อเท็จจริ งในที่ประชุม มีการสรุ ปผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้ว ย และงดออกเสี ย ง รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วลงนามโดยประธานกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งเป็ น
ประธานที่ ป ระชุ ม และจัด ส่ งรายงานต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อม
ทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลและการบันทึ กภาพการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นใน Website ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทางให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งรอให้
ถึ งการประชุ ม ในคราวถัดไป พร้ อมทั้งดําเนิ น การนําส่ งรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต่อ กระทรวง
พาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ บริ ษทั ได้
ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบรายละเอียด
ข้อมูลการประชุม
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 หลังจากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้อ นุ ม ัติการจ่ ายเงิ น ปั น ผล บริ ษ ัท ได้แจ้งมติ ที่ ป ระชุ ม รวมถึ ง
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงาน
กับนายทะเบียนบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นมัน่ ใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิ ทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ไม่มีนโยบายการถือหุ ้นไขว้ในกลุ่มของบริ ษทั และบริ ษทั กําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกําหนดผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่
14 มีนาคม 2557
 คณะกรรมการบริ ษทั รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ
4.66 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายแล้วของบริ ษทั
 สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของหุ ้ น Free Float เท่ า กับ ร้ อ ยละ 61.50 ของหุ ้ น ที่ อ อกจําหน่ า ยแล้ว
ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายแล้วของบริ ษทั
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ กับดูแลและให้ความสําคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี (AGM) ที่จดั โดย สํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
พร้อมทั้งเป็ นผูป้ ระเมินผลการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ประจําปี 2557 โดยบริ ษทั ได้เข้าร่ วม
โครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยีย่ ม”
บริ ษทั มุ่งมัน่ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิ ดกับผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ให้ความสําคัญ
และได้กาํ หนดเครื่ องมือที่สนับสนุ นให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยการกําหนดกระบวนการที่อาํ นวย
ความสะดวกให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมได้โดยไม่ยงุ่ ยากจนเกินไป ดังนี้
การใช้ สิทธิในการประชุ มผู้ถือหุ้น
(1) หากเป็ นผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ บริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุ ม และรายงานการประชุ ม เป็ นภาษาอังกฤษและจัด ส่ งไปพร้ อมกับ ชุ ด ภาษาไทย พร้ อ มทั้ง
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ซึ่งมีท้ งั ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
(2) การกําหนดสิ ทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ ม เป็ นไปตามจํานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่ โดยหนึ่ ง
หุ น้ มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสี ยง (หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุ น้ สามัญ)
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(3) ในปี 2557 บริ ษทั จัดการประชุมสามัญถือหุ น้ ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557
และการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยมอบให้บริ ษทั
ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้น ของบริ ษ ัท ดําเนิ น การจัดส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์  ข้อมูลผูถ้ ือหุ ้น  การประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ น
การล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
(4) บริ ษ ัท ได้อ าํ นวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้าร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง ซึ่ ง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรื อบุ คคลใดๆ เข้าประชุ มเพื่อเป็ น
ตัวแทนรั กษาสิ ทธิ ของตน โดยเฉพาะหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ งเป็ นแบบที่ ผูถ้ ือหุ ้นกําหนดทิ ศ
ทางการลงคะแนนได้ หรื อสามารถเลื อกใช้ห นังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้
เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝากและ
ดู แลหุ ้น ) ซึ่ งได้แนบไปพร้ อมกับ หนังสื อเชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มกับเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ของบริ ษ ัท
www.cenplc.com เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถ Download ได้
บริ ษทั จัดให้มีอากรแสตมป์ ไว้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ สําหรับติดหนังสื อมอบ
ฉันทะ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 มีผรู ้ ับมอบฉันทะให้
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉัน ทะให้บุ คคลอื่ น เป็ นผูอ้ อกเสี ยงแทน โดยมี
จํา นวนหุ ้ น ที่ เข้า ร่ ว มประชุ ม ทั้ง หมด 268,013,577 หุ ้ น คิ ด เป็ น 42.53 ของจํา นวนหุ ้ น ทั้ง หมด
630,161,358 หุน้ ดังนี้
ผู้รับมอบฉันทะ จํานวน (ราย)
กรรมการอิ สระและ
19
กรรมการตรวจสอบ
บุคคลอื่น
8

จํานวนหุ้น สั ดส่ วนร้ อยละ
227,631,455
84.93
33,861

0.01

(5) บริ ษทั ดําเนิ นการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า
(6) การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย มีบตั รลงคะแนนเสี ยงทุกวาระแจก
ให้ผถู ้ ือหุ ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดําเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว บริ ษทั จะนับ
คะแนนเฉพาะผูท้ ี่ ไม่ เห็ นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยงเท่ านั้น แล้วจะนํามาหักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนที่เห็ นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่ งมีผู ้
ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ผูถ้ ื อ หุ ้ น ดัง กล่ าวจะลงนามในบัต รลงคะแนน แล้ว ชู บ ัต ร
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ลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่ งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
จํานวนหุ ้ น ที่ ถื อ หรื อ ได้รั บ มอบฉั น ทะและแถบ Barcode เจ้าหน้ าที่ จ ะบัน ทึ ก คะแนนด้ว ยระบบ
Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ พร้อม
กันนี้ ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยูใ่ นห้องประชุมทันที ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านสามารถทราบ
คะแนนในแต่ละวาระว่ามีผเู ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงเป็ นจํานวนคะแนนเท่าไหร่ ไปพร้อม
กัน
(7) บริ ษทั จัดให้มีอากรแสตมป์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มอบ
/ ได้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ ในหนังสื อมอบฉันทะ
การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน และการกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท
รายละเอียดปรากฏในข้อ 9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
 บริ ษทั มีนโยบายจะดําเนิ นการให้มีแนวปฏิบตั ิ ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง กรณี จะทํา
การซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรื อ เลขานุการบริ ษทั ล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน ก่อนทําการซื้อขาย
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 บริ ษทั มีโครงสร้างการถือหุ น้ ที่ชดั เจน โปร่ งใส จึงไม่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง โดยได้เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ไว้ในรายงานประจําปี อย่างละเอียด
รวมถึงการเปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารอย่างครบถ้วน
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึ งถึงผลประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั และการกําหนดราคาเป็ นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็ นธรรมเสมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวด้วยความโปร่ งใส
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกําหนดเป็ นนโยบายหนึ่งในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไว้ในจริ ยธรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
 บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยว
โยงกัน บริ ษ ทั ได้ปฏิ บ ัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณี ที่มีการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิ ดเผยข้อมูลหรื อขออนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตาม
ขั้นตอนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ และข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทํา
รายการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบก่อนทุกครั้ง
 บริ ษทั กําหนดให้กรรมการบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุมและ/หรื องดออกเสี ยง
ในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมี
อิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริ ษทั จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริ ษทั
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ที่มีส่วนได้เสี ยมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุมได้เปิ ดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
การกํา หนดราคา มู ล ค่ า ของรายการ และกรรมการบริ ษ ัท ที่ มี ค วามเห็ น ต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กาํ หนดและได้เผยแพร่
บนเว็บไซด์ของบริ ษทั อีกทางหนึ่ งเพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใส รวมทั้งมีการบันทึ กไว้ในรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบได้
 ในปี 2557 บริ ษทั มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
บริ ษทั ย่อยเท่านั้น และบริ ษทั มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และจํากัดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั ย่อย และไม่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันซึ่ งกระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 2557 ไว้
ในรายงานประจําปี และ แบบ 56-1
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกบริ ษทั ภาครัฐ และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน
และสิ่ งแวดล้อ ม คํานึ งถึ งการเจริ ญ เติ บ โตทางธุ รกิ จร่ ว มกัน เอื้ อ ประโยชน์ ซ่ ึ งกัน และกัน อัน จะ
นําไปสู่ การทําธุรกิจที่ยงั่ ยืน และได้กาํ หนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ในจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจว่า สิ ทธิ ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องของผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะได้รับการคุม้ ครองดูแลอย่างเป็ น
ธรรม ทุกฝ่ าย และปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาค และกรณี ที่เกิดความเสี ยหายบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
กลุ่ม ต่างๆ จะร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็ นประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
ช่ องทางการมีส่วนร่ วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย ติดต่อสื่ อสาร เสนอแนะ หรื อแจ้งเบาะแส
เมื่อพบเรื่ องที่ อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานในบริ ษทั
ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจะเป็ นปั ญหาและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั รวมทั้งการรับข้อร้องเรี ยน
ในกรณี ที่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยถูกละเมิดสิ ทธิ หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม ผ่านทางช่องทาง
ดังนี้
 เลขานุการบริ ษทั
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150
E-mail : kenika@cenplc.com
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 170
E-mail : komwuthi@cenplc.com
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หรื อที่อยูท่ างไปรษณี ยไ์ ด้แก่ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) เลขที่
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
10120 โทรสาร (02) 682-6344
บริ ษทั กําหนดให้ท้ งั 2 หน่วยงานต้องรายงานข้อร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ต่อคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง และทําการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
มาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
1. ผูร้ ้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทําให้
เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อความเสี ยหาย
2. บริ ษ ทั จะเก็บ ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องไว้เป็ นความลับ และคํานึ งถึ งความปลอดภัยของผู ้
ร้องเรี ยน โดยกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นพนักงาน รวมถึงให้ความ
ร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง จะได้รับความคุม้ ครองจากการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ น
ธรรม อัน เนื่ องมาจากสาเหตุ แห่ งการแจ้งข้อร้ องเรี ยน เช่ น รบกวนการปฏิ บตั ิ งาน
เปลี่ยนตําแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ข้อร้องเรี ยนผ่านช่ องทางและกิ จกรรมที่ บริ ษทั จัดขึ้น อาทิ การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของ
บริ ษทั ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางที่คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรวมถึงผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายย่ อ ย และนั ก ลงทุ น สถาบั น มี โ อกาพบปะ สื่ อ สารและรั บ ฟั ง รายงาน
ความก้า วหน้ า และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ในปี ที่ ผ่ า นมา ทั้ง ในเชิ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อ ม ซึ่ งข้อ ซัก ถาม ข้อ ติ ช ม ข้อเสนอแนะ และข้อ ร้ อ งเรี ยนต่ างๆ จะส่ งต่ อให้ ห น่ วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งเพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับฟั งและดําเนิ นการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใสและเป็ นธรรม
ดําเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูแ้ จ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่
เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงความสําคัญในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขององค์กร
อย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด ทําให้ในปี ที่ผา่ นมาไม่ปรากฏกรณี ที่บริ ษทั ฝ่ าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การ
เลิกจ้าง ผูบ้ ริ โภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่ งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรี ยนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย
จริยธรรมธุรกิจในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยจัดทําเป็ นคู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิ จ
และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็ น
กรอบความประพฤติ ด้านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จที่ คาํ นึ งถึ งการสร้ างความ
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สมดุ ลและเป็ นธรรมแก่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย ซึ่ งได้เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่าน Website ของบริ ษทั ด้วย รวมทั้ง
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่าง
ยัง่ ยืน โดยกําหนดไว้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้ น : บริ ษทั เคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กาํ หนดไว้โดย
กฎหมาย และกฎระเบี ยบต่างๆ โดยบริ ษทั ปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน มุ่งมัน่ ในการ
สร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยคํานึ งถึงการเจริ ญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมะสม
และเป็ นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริ หารจัดการอย่างโปร่ งใสและมีระบบที่เชื่อถือได้
ในปี 2557 บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 34.03 ของกําไรสุ ทธิ ถือเป็ นการจ่ ายเงิ นปั นผลอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็ นการสร้างความมัง่ คัง่ ระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดําเนิ นงานของกิจการเป็ นประจําทุกไตรมาส และเปิ ดเผยการ
ทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ Website ของบริ ษทั
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายของบริ ษทั ได้รับเชิญเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 และ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระสําคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สําคัญหลากหลายรู ปแบบ
อาทิ หนังสื อเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค
พนักงาน : พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นส่ วนสําคัญ
ที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ ความสําเร็ จต่อเป้ าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมัน่ ที่จะให้พนักงาน
ทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมัน่ ในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิ สนับสนุนและเสริ มสร้างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทํางาน บริ ษทั มีนโยบายพื้นฐานในการส่ งเสริ มให้พนักงาน รู ้รัก
สามัคคี มีความเชื่ อมัน่ และไว้ใจกัน ปฏิบตั ิต่อกันอย่างสุ ภาพ และเคารพศักดิ์ ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์
และสิ ทธิส่วนบุคคล
ทั้งยังตระหนัก ถึ งความสําคัญ ในการส่ งเสริ ม พัฒ นาศักยภาพพนัก งานทุ ก คนให้มี ค วามรู ้
ความสามารถ ให้พร้ อมปฏิ บตั ิงานและรั บมื อกับสภาวะเศรษฐกิ จที่ ผนั ผวน รวมถึงการสร้ างความ
มัน่ คงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริ ญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วน
ร่ วมในการกําหนดทิ ศทางการดําเนิ น งาน มี การให้ผลตอบแทนด้วยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับ
ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
สวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน : บริ ษ ัท ได้จัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ ดู แ ลผลประโยชน์ แ ก่
พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่ งเสริ มการออมเงิน ไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็ นแรงจูงใจให้พนักงาน
ปฏิ บตั ิ กบั บริ ษทั เป็ นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ จะได้รับเงิน
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สมทบกองทุนทุกเดื อนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิ กต้องสะสมเงินเข้ากองทุนใน
อัต ราเดี ย วกัน ด้ว ย เมื่ อ พนั ก งานพ้น สมาชิ ก ภาพ พนั ก งานจะได้รั บ เงิ น สมทบรวมทั้ง ส่ ว นเฉลี่ ย
ผลประโยชน์ สุ ท ธิ ข องกองทุ น และเป็ นสื่ อ กลางให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งสวัส ดิ ก ารต่ างๆ แก่
พนั ก งาน และ ดู แ ลพนั ก งานให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งานที่ ดี สามารถปฏิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และมีความสุ ข โดยจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
- จัดให้มีการส่ งเสริ มการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
- จัดให้มีการอบรมความรู ้เกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเครื่ องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน
- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี ประสบภัย กรณี เสี ยชี วิตของบิดา มารดา และคู่
สมรสของพนักงาน
- จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่ งเงิน
เข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษทั
ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี และตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยงจากการทํางาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่ งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เป็ นการพัฒนาและเพิ่มความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางานให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีเงินบําเหน็จให้แก่พนักงาน หรื อเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุ
งาน
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีหอ้ งพยาบาลของบริ ษทั โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัด ให้ มี ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ า เพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาพที่ ดี สร้ า งความสามัค คี และสาน
สัมพันธ์อนั ดีในหมู่พนักงาน
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ความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทํางาน : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสําคัญกับการ
ดูแลเรื่ องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม เพื่อดําเนิ นงานเกี่ ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน
โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทาํ งานสมํ่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่ว โมง ติ ด ตั้ง กล้อ งวงจรปิ ด (CCTV) ติ ด ตั้ง ระบบสั ญ ญาณเตื อ นภัย ภายในอาคาร
ถังดับเพลิง ประตูหนี ไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟ และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีการสื่ อสารเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารความรู ้ต่างๆ เกี่ยวกับ
การป้ องกันโรค และการดูแลสุ ขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ ายประชาสัมพันธ์
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
ช่ อ งทางการสื่ อ สารสํ า หรั บ พนั ก งาน : บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย เปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานมี
ช่องทางการสื่ อสาร เสนอแนะ ร้องเรี ยน และแจ้งปั ญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา โดย
ผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ หรื อ ผ่านระบบเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท และนําเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริ หาร
ในปี ที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดําเนิ นการแก้ไข เพื่อเป็ นการรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน บริ ษทั รับฟั งข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส
ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็ นความลับของบริ ษทั
สิ ท ธิ ม นุ ษยชน : บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จโดยเคารพต่อ กฎหมายและหลักสิ ท ธิ
มนุษยชนอย่างเคร่ งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ ทั้งการแบ่งแยกสี ผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิ ทธิ ทางการเมือง
ตามแนวปฏิบตั ิพ้นื ฐานตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
 ให้ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนให้กบั พนักงาน และไม่สนับสนุ นกิจการที่ละเมิดหลัก
สิ ทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเป็ นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนําไปสู่ การละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชน
 ให้สิทธิ พนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณี ถูกบ่งชี้ความผิด หรื อทุจริ ตต่อ
หน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม
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 จัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร เพื่อให้พนักงานหรื อผูท้ ี่เชื่อว่าสิ ทธิของตนถูกละเมิดหรื อ
ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษทั และคําร้องเรี ยนพึง
ได้รับการเอาใจใส่ และดําเนินการอย่างเป็ นธรรม
ลูก ค้ า : บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี น โยบายในการตอบสนองความพึ งพอใจของลู ก ค้า เพื่ อ
นําไปสู่ ความสําเร็ จของธุรกิจบริ ษทั ด้วยการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า พึงปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
ของทั้งสองฝ่ าย และส่ งมอบสิ นค้าและบริ การในราคาที่เป็ นธรรม
 จัดให้มีการให้คาํ แนะนํา รวมถึ งข้อมูลที่ ถูกต้องและเพี ยงพอแก่ ลูกค้า ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาํ
ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 คิ ดค้น นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่ ม คุ ณ ค่ าให้แก่ สิน ค้าและบริ การอย่างต่ อ เนื่ อง ตาม
นโยบายคุณภาพของบริ ษทั “มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ส่ งมอบตรงเวลา พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง”
 จัดให้มีหน่ วยงานเพื่อให้บริ การลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ร้องเรี ยน สอบถามข้อมูล และ
เสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง พร้อมจะดําเนิ นการอย่างเป็ นธรรมต่อลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภค
ในปี 2557 ไม่ปรากฏข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าที่เป็ นนัยสําคัญ ส่ วนข้อร้องเรี ยนอื่นๆ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้นาํ มาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดําเนิ นการแก้ไข ป้ องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้
กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ขอ้ บกพร่ องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผูจ้ ดั การให้ความสําคัญต่อ
เรื่ องดังกล่ าว โดยกําหนดให้ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องมี ห น้าที่ ตอ้ งรายงานต่ อฝ่ ายบริ ห ารทุ กครั้ ง เพื่ อ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่ งผลให้มีคาํ สัง่ ซื้อสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
คู่แข่ งทางการค้ า : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จโดยปฏิ บตั ิตามกรอบการแข่งขันทาง
การค้าที่สุจริ ตและเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่ทาํ ลายชื่ อเสี ยงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่ง
ทางการค้า
ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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คู่ค้า : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสําคัญในการปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ อย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม
โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย การดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ ต้องไม่
นํามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั หรื อขัดต่อกฎหมาย
 ไม่ เรี ยก รั บ หรื อยิน ยอม ที่ จะรั บทรั พย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใดซึ่ งอยู่น อกเหนื อ
ข้อตกลงทางการค้า
 มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือที่ ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่คา้ เพื่อ
เสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกัน ในระยะยาว
ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็ นกระบวนการสําคัญในการบริ หารค่าใช้จ่ายและคุณภาพ
สิ นค้า เพื่ อประโยชน์ สูงสุ ดต่อบริ ษ ัท จึ งมี ห ลักเกณฑ์และระบบการประเมิ น และ
คัดเลือกคู่คา้
 มีแนวปฏิบตั ิส่งเสริ มให้คู่คา้ มีส่วนร่ วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีกรณี ที่บริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่มีต่อคู่คา้
เจ้ าหนี้ : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่ งครัด พร้อม
สร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ เพื่อให้เกิ ดความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชําระให้เจ้าหนี้
ตรงตามกําหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่ งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อ ยใช้วิธีก ารโอนเงิ น ผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่ งเป็ นการ
อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเพียงเจ้าหนี้ ทางธุ รกิ จ ซึ่ งในปี ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริ ษทั มี
การผิดนัดชําระหนี้ใดๆ
แรงงาน : บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยดู แ ลให้ ก ารดําเนิ น งานที่ ป ฏิ บ ัติ งาน ไม่ ใช้แ รงงานที่ ผิด
กฎหมาย
สิ ทธิทางการเมือง : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานใช้สิทธิของตนใน
ฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ไม่ ใช้อ าํ นาจหน้าที่ ช้ ี ชวน ให้เพื่ อนร่ วมงาน รวมทั้งผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชาสนับ สนุ น กิ จ กรรมใดๆ ทาง
การเมืองไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
ภาครัฐ : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ
ของหน่ วยงานที่กาํ กับดูแลอย่างเคร่ งครัดโดยให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่
หน่ วยงานภาครั ฐร้องขอ พร้อมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั หน่ วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ายภาษี
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ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สั งคม และชุ มชน : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั กิ จกรรม หรื อเข้าไปมี ส่วนร่ วมสนับสนุ น
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน และสร้างความเข้าใจ และสื่ อสารกับสังคมและ
ชุมชนถึงการดําเนินงานของบริ ษทั ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่อาจ
เปิ ดเผยได้
สิ่ งแวดล้อม : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมดูแลรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม และการดําเนิ นธุ รกิจโดยคํานึ งถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กําหนดให้
เป็ นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริ ษทั
 ส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตสํานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมทัว่ ทั้งองค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
 ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่ องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง มีการ
บริ ห ารจัดการอย่างเป็ นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ เพื่ อลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO 14001:2004
การให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้ อม : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึง
ความสําคัญ ต่ อการรณรงค์ป ลูกจิ ตสํานึ กที่ ดีแก่ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานในการมี ส่วนร่ วมดู แลรั กษา
สิ่ งแวดล้อม จึงเสริ มสร้างความรู ้เรื่ องสิ่ งแวดล้อมผ่านนิ ทรรศการ ป้ ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสาร
ให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
การส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ทรั พ ยากรอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ : บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยกําหนด
นโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และ
สร้างจิตสํานึ กให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่ วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้ า นํ้ามัน และ
นํ้าประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทาํ งานและในครัวเรื อน ให้ความรู ้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และรั บทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้ อน และลดปริ มาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้
กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนการใช้กระดาษ เป็ นต้น
นโยบายที่จะไม่ เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดถือ
นโยบายการดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของจริ ยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุ รกิ จของตนเอง โดยการ
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สนับ สนุ น ให้พ นักงานสร้ างสรรค์น วัต กรรมต่ างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิ ต ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ การ
รวมถึงการร่ วมคิดร่ วมทํากับลูกค้า คู่คา้ และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสิ นค้าที่
มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีกรณี การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ทางการค้า
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชั่ น และการให้ หรื อรั บสิ นบน
เพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจ : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มและ
ปลูกฝังให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุ น
ให้มีการสร้างความสําเร็ จของงานด้วยวิธีการทุจริ ต โดยพนักงานทุกคนที่ ผ่านการอบรมปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึ กอบรมและให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้าน
การทุจริ ต การคอร์รัปชัน่ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
 ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง
หรื อยอมรับซึ่ งทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไป
ในทางจู งใจให้ป ฏิ บ ัติ หรื อละเว้น การปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ในทางมิ ช อบ หรื อ อาจทําให้
บริ ษทั เสี ยประโยชน์อนั ชอบธรรม
 ห้ามกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ให้ห รื อเสนอที่ จะให้ท รัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทําหรื อละเว้นการ
กระทําใดที่ผดิ ต่อกฎหมาย หรื อโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้อง
 จัดให้ช่องทางในการสื่ อสารเพื่อให้พนักงานและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้ง
เบาะแสอัน ควรสงสั ย โดยมั่น ใจว่ า จะได้รั บ การคุ ้ม ครอง และต้อ งการแต่ ง ตั้ง
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
นอกจากนี้ บริ ษ ทั มี ห น่ วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ ในการจัดให้มีระบบการควบคุ ม
ภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ ยงการทุจริ ต
เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานทุกจริ ต คอร์ รัปชัน่ ต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่พิจารณา
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณี ทุจริ ต หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ

- 122 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุ รกิจอย่างโปร่ งใสของบริ ษทั ในปี 2557 บริ ษทั ได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งได้ผา่ น
การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ในปี 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีกรณี การร้องเรี ยน เรื่ องการให้ หรื อรับสิ นบน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารให้ ห รื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด : บริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อยมีนโยบายการให้หรื อรับของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใด จากผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน อาจรับหรื อให้ของขวัญได้ตามประเพณี นิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเชิ งธุ รกิจ ต้องกระทําด้วยความโปร่ งใส และ สามารถเปิ ดเผยได้ ทั้งนี้ ของขวัญที่ได้รับควร
เป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าไม่มากนัก ไม่ควรเป็ นเงินสด หรื อเทียบเท่าเงินสด
นโยบายการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาชุ มนุม : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสนับสนุนให้
จัดกิจกรรมหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยจะต้องจัดให้มี
กิจกรรมทุกปี ตามวาระและโอกาส ซึ่งในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมทํากิจการดังนี้
- บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ได้ท ํา กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม CSR เมื่ อ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ใน
โครงการ “โครงการปั นนํ้าใจสู่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปั ญญา” “โครงการปั น
นํ้าใจสู่ สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พ่ ึ งทับ กวาง” และ “โครงการปั นนํ้าใจสู่ สถานสงเคราะห์ เด็กบ้าน
มิตรภาพ” โดยทั้ง 3 แห่ ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมอบทุนการศึกษา สิ่ งของที่ จาํ เป็ น อุปกรณ์ การ
เรี ยน พร้อมสิ่ งของอุปโภค บริ โภค
- บริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมโครงการวัดสร้างสุ ข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
CSR ร่ วมกันระหว่างองค์กรบริ ษทั หน่ วยงานภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ โดยนําแนวคิดหลักการของ 5 ส
เข้าไปทําให้วดั เป็ นสถานที่น่ารื่ นรมย์ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิธรรม (เกิดสัปปายะ) ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้เข้า
กิจกรรมที่วดั ห้วยโป่ ง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่า
เที ยมกัน โปร่ งใสและเป็ นธรรม ดู แลให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่ สําคัญที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ทั้ง
ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน หรื อข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูส้ นใจได้ทราบข่าวสารที่ สําคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน รวดเร็ ว ทันเวลา โปร่ งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

- 123 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่ องทางที่ เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่ งเผยแพร่ ขอ้ มูลทั้งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และผ่าน Website ของ
บริ ษทั www.cenplc.com เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายเกิดความมัน่ ใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริ ษทั ได้จดั ทําและได้มีการเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จริ ยธรรมธุ รกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการกํากับดูแลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยได้เผยแพร่ ทาง Website ของบริ ษทั (www.cenplc.com)
2. เปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญทั้งข้ อมูลทางการเงินและไม่ ใช่ ข้อมูลทางการเงิน บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ซึ่ ง
ผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ
Website ของบริ ษทั (www.cenplc.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
 ข้อ มู ล ที่ เปิ ดเผยในแบบแสดงรายงานข้อ มู ล ประจํา ปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั บริ ษทั ได้จดั ทําและเปิ ดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สาํ หรับผูถ้ ือหุ ้นในการพิจารณาตัดสิ นใจ โดย
ได้ มี ก ารดู แ ลปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ให้ เ ป็ นปั จจุ บ ั น อยู่ เ สมอ โดยเผยแพร่ ผ่ า น Website ของบริ ษั ท
www.cenplc.com
ในปี ที่ ผ่ านมา บริ ษ ัท ไม่ ไ ด้รั บ การดํา เนิ น การจาก สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด
 ด้านงบการเงินประจําปี และงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนัก
ถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่ งใส ตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
บันทึ กบัญชี ดว้ ยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการดําเนิ นงานที่ แท้จริ งของบริ ษทั ซึ่ งได้จดั ทํางบการเงิน และผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษ ัท ก่ อ นเผยแพร่ ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น และนําส่ งตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ได้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กาํ หนด พร้อมเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคาํ อธิ บาย และการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น และผูล้ งทุนทัว่ ไปซึ่ งสามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจใน
การลงทุน
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ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความชํานาญ มี ความเป็ นอิสระ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชี
ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย /บริ ษทั ร่ วม/ ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
ในปี 2557 งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ได้รั บ การรั บ รองแบบไม่ มี เงื่ อ นไข และไม่ มี
ข้อสังเกต จากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ได้นาํ ส่ งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และ สํานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลา
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายงานทาง
การเงิน บริ ษทั ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินให้มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่เป็ นอิสระ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนเผยแพร่ ต่อผูถ้ ือหุ น้
และเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสม ถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจ
4. การเปิ ดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่ างกัน) และ/หรื อ การได้ มาหรื อ
จําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ การทํารายการดังกล่ าวของบริ ษทั จะต้องได้รับการพิจารณาเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ขจัด ปั ญ หาความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จัดให้มี
การเปิ ดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุ มตั ิ โดยปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เปิ ดเผยการทํารายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ผา่ นทางWebsite ของบริ ษทั พร้อมจัดทํารายการสรุ ปไว้ใน
รายงานประจําปี ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อการได้มา
หรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ซึ่งได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
5. การกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ต้ องจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรั พย์
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท และการมีส่วนได้ เสี ยของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ได้แก่คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
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บริ ษทั ให้รายงานต่อบริ ษทั ทราบทุกครั้งที่ มีการเปลี่ ยนแปลง โดยมี มาตรการดูแลและนโยบายให้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ ดังนี้
 รายงานเมื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารครั้งแรก
 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
 รายงานเป็ นประจําทุกสิ้ นปี
 ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ ง และได้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่โดย
ต่อเนื่ อง กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้ งยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่ มีการเปลี่ ยนแปลง
ข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย
 ให้ ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารส่ งแบบรายงานการมี ส่ ว นได้เสี ย แก่ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลง และภายใน 30 วัน ต้องรายงานประจําปี นับจากวัน สิ้ น ปี เลขานุ การ
บริ ษทั จะต้องส่ งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยนี้ ให้แก่ประธานกรรมการบริ ษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้รับรายงาน
ในปี 2557 กรรมการบริ ษ ัท และผูบ้ ริ ห าร ได้ด ําเนิ น การจัด ทําแบบรายงานการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั และการมีส่วนได้เสี ยกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปี
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
6. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
ในพันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นหลักปฏิบตั ิและดําเนิ นการให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งถือเป็ นภารกิจที่
ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่ วม
7. การพบปะและสื่ อสารข้ อ มู ล ระหว่ างคณะกรรมการบริ ห ารกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
ผู้บังคับบัญ ชาสู งสุ ดของทุ กหน่ วยงานทั้งบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการ
ประชุ มร่ วมกันระหว่างคณะกรรมการบริ หารกับผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของทุก
หน่ วยงานเป็ นประจําทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้ าหมายธุ รกิจขององค์กรและกลยุทธ์
การดําเนิ นธุ รกิ จ โดยมีการสื่ อสารให้พนักงานทัว่ ทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบตั ิไปในทิศทางเดี ยวกัน
พร้อมทั้งเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายธุรกิจ
ในปี 2557 ประธานกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของทุกหน่วยงาน เป็ นประจําทุกปี โดยเสนอแนะ
หลักคิด กลยุทธ์เชิ งรุ กและปรัชญาการทํางาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกันอย่างเป็ นอิสระ เพื่อ
สนับสนุนการบริ หารจัดการให้บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจขององค์กร
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8. งานด้ านผู้ลงทุนสั มพันธ์ บริ ษทั ได้กาํ หนดบุคคลที่ทาํ หน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญ ต่อนักลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง
 คุณเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร
เลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 682-6345 ต่อ 150 โทรสาร : (02) 682-6344
E-mail : kenika@cenplc.com
นอกจากนี้ นักลงทุนทัว่ ไป ได้มีการติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อขอข้อมูลใน
การพิจารณาการลงทุน หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสําคัญและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีกบั บุคคล
ดังกล่าวมาโดยตลอด
นอกเหนื อจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงิน หรื อสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกําหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
เวลาแล้ว บริ ษทั ยังได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้
1. เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ ้น โดยเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริ ษทั
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อประชุมสามัญประจําปี ปั จจุบนั ก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ ผา่ น
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.cenplc.com
2. เปิ ดเผยการเปลี่ ยนแปลงการถือครองหุ ้นของกรรมการและผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง โดยแสดง
จํานวนหุ ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้ นปี และที่มีการซื้ อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้าง
การถือหุ น้ และการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริ ษทั ”
3. เปิ ดเผยลัก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ย และวิ เคราะห์ ภ าวะ
อุ ตสาหกรรมและศัก ยภาพในการแข่งขัน ของบริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อย รวมถึ งมี การวิเคราะห์ ผลการ
ดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิ น ของบริ ษทั ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ลัก ษณะการประกอบ
ธุ รกิ จ ” และแบบ 56-1 ในหัว ข้อ “2. ลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ” และผ่านเว็บ ไซต์ของบริ ษ ัท ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิ ดเผยโครงสร้ างกลุ่ ม ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ย ในรายงานประจําปี ในหั ว ข้อ
“โครงสร้ างการถื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษทั ” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้ างการถื อหุ ้นของกลุ่ม
บริ ษทั ” และผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
5. เปิ ดเผยปั จ จัย ความเสี่ ย งของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ลัก ษณะความเสี่ ย ง สาเหตุ และ
ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ปั จจัยความ
เสี่ ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ ยง”
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6. เปิ ดเผยรายชื่ อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ
บทบาท และหน้าที่ จํานวนครั้งของการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่ วนการถือหุ ้น
การดํารงตําแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ และข้อมูลการ
ฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ในรายงานประจําปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ
ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่ องสรุ ปจํานวนครั้งการเข้าร่ วมประชุ ม และหัวข้อ “ข้อมูล
ส่ วนบุคคลของคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
เรื่ องสรุ ปจํานวนครั้งการเข้าร่ วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อย
รวมทั้งรู ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในรายงานประจําปี หัวข้อ
“โครงสร้างการถือหุ ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผูบ้ ริ หาร”
8. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรายงานประจําปี หัวข้อ
“โครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ ้น ข้อย่อยเรื่ องนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
9. เปิ ดเผยการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นๆ ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีหรื อบริ ษทั
สอบบัญชี ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี”
10. เปิ ดเผยโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ในรายงานประจําปี ในหัวข้อ “โครงสร้ างบริ หาร
จัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.2 ผูบ้ ริ หาร เรื่ อง โครงสร้างการบริ หารจัดการของบริ ษทั และผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
11. เปิ ดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้อกําหนดของ
สํานัก งาน ก.ล.ต. พร้ อ มรายงานการกํากับ ดู แ ลกิ จการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงาน
ประจําปี หัวข้อ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ
“เอกสารแนบ 5”
12. เปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษทั ทุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริ ษทั และสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิ ดเผยรายงานประจําปี ของบริ ษทั และหนังสื อนัด ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และสามารถดาวน์โหลดได้
14. เปิ ดเผยข้อ บังคับ บริ ษ ัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท และ
สามารถดาวน์โหลดได้
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มี บทบาทหน้าที่สําคัญในการชี้ แนะทิ ศทางการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ติ ดตามดู แลการทํางานของฝ่ ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกํากับ ดู แลกิ จการ จริ ยธรรมธุ รกิ จ และ
จรรยาบรรณพนักงาน กํากับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น พร้อมดูแลให้
บริ ษทั มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่ปรากฏว่าบริ ษทั
- มีการกระทําที่ขดั ต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดด้านการทุจริ ตหรื อกระทําผิดจริ ยธรรม
- มีกรณี ที่กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารลาออก เนื่ องจากประเด็นการกํากับดูแลกิ จการของ
บริ ษทั
- มี ก รณี เกี่ ย วกับ ชื่ อ เสี ย งในทางลบของบริ ษ ัท เนื่ อ งจากความล้ม เหลวในการทําหน้าที่
สอดส่ องดูแลของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็ นการถ่วงดุลระหว่างกัน
หลังจากการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุ มเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย ในปี 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2557 เมื่ อวันที่ 15
พฤษภาคม 2557 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย จํานวน 4 ชุ ด และมอบหมายอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั มีคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร ในปี
2557 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 11 ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
1
1
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กรรมการอิสระ
รวม

6
10

1

6
11

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

54.55
100.00

คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.55 ของ
กรรมการทั้งคณะซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรื อร้อยละ 33.33 ตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
1.1 ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ตดั สิ นใจและดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั
และปฏิบตั ิขอ้ บังคับกรรมการบริ ษทั ซึ่งได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
1.2 การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
1.3 การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ยัง
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการ การสรรหาจึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของตลาดหลักทรั พย์และคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.4 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก
โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูส้ รรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่าบุคคลที่จะเข้า
มาเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมี ประสบการณ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยวัน
เดื อ นปี ที่ ก รรมการบริ ษ ั ท และกรรมการอิ ส ระได้ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง ไว้ใ นแบบ 56-1 ข้อ 8.1
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ก าํ หนดวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการ เพราะเป็ น
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ความรู ้ ความสามารถทางธุ รกิ จ มี ความตั้งใจและความรั บผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
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 คณะกรรมการบริ ษ ัท ไม่ ไ ด้ก ําหนดวาระการดํารงตําแหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระ
ไว้เช่ นกัน เนื่ องจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ มติ เลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิ สระ
เท่านั้น
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีขอ้ มูลประกอบการพิจารณากรณี เลือกตั้งกรรมการอิสระที่
ออกตามวาระโดยมีจาํ นวนปี การดํารงตําแหน่ งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสื อเชิญประชุม และ
รายงานประจําปี
ในปี 2557 บริ ษทั มีกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. รศ.ดร.ภูษิต
2. นายสมชัย
3. นายจักรธาร
4. นายยรรยง
5. นายชาตรี
6. นายวีระชัย

ปี ทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง

จํานวนปี
ดํารงตําแหน่ ง
เลิศวัฒนารักษ์
26 สิ งหาคม 2551
6 ปี
ทองศิริกลุ
26 สิ งหาคม 2551
6 ปี
โยธานันท์
26 สิ งหาคม 2551
6 ปี
วัฒนวงศ์พิทกั ษ์ 24 ธันวาคม 2555
2 ปี
ศรี อุทารวงค์
13 สิ งหาคม 2557
4 เดือน
งามดีวิไลศักดิ์ 13 พฤศจิกายน 2557
2 เดือน

1.5 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดจํานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่กรรมการบริ ษทั แต่ละ
คนจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ เนื่ องจากเชื่ อว่าความสามารถในทางธุ รกิจและความเชี่ ยวชาญของ
กรรมการบริ ษทั แต่ละท่านไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนบริ ษทั ที่ดาํ รงตําแหน่ง หากกรรมการบริ ษทั ทุกท่านมี
ความตั้ ง ใจและมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ตามที่ ไ ด้ รั บ ความไว้ว างใจจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้
 คณะกรรมการบริ ษ ัท มี น โยบายกํา หนดแนวปฏิ บ ัติ ใ ห้ ก รรมการหรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร ในกลุ่ ม ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี ค วามชํานาญในธุ รกิ จ นั้น เข้าไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อยด้วย
บริ ษทั ได้เปิ ดเผยรายชื่ อและรายละเอียดข้อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการแต่ละท่านใน
บริ ษทั อื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี
- สําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั
ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั จํานวน 11 ท่าน จะมีกรรมการ 5 ท่าน ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการใน
บริ ษทั จดทะเบียน 2 แห่ ง ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ นายวุฒิ ชยั ลีนะบรรจง ดร.เชนิ นทร์
เชน
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ และนางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง แต่บริ ษทั
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มัน่ ใจว่าไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บ ัติห น้าที่ แต่ อ ย่างใด เนื่ องจากกรรมการบริ ษ ัท ทุ ก ท่ านเป็ นผูม้ ี
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริ ษทั อย่าง
เต็มที่ โดยได้เข้าร่ วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอทุกครั้ง และทําคุณประโยชน์แก่บริ ษทั มาโดยตลอด
- สําหรับกรรมการอิสระที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการอิสระ จํานวน 6 ท่าน จะมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน 1 แห่ ง คือ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
- สําหรับผูบ้ ริ หารที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริ ษทั
ปั จจุบนั มีเพียงท่านเดี ยวคือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ที่ ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ยังมีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ที่บริ ษทั อื่น
ของกรรมการบริ ษ ัท และผู ้บ ริ ห าร โดยบริ ษ ัท จะพิ จ ารณาส่ ง กรรมการหรื อ ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความชํานาญในธุ รกิ จนั้นๆ ไปเป็ นกรรมการบริ ษทั ย่อย ตามสัดส่ วนการลงทุน เพื่อ
กํากับดูแลบริ ษทั ย่อยให้ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เช่น การจัดทํา
บัญ ชี ให้ ท ัน ต่ อการจัด ทํางบการเงิ น รวมกับ บริ ษ ัท เพื่ อเปิ ดเผยตามรอบระยะเวลาบัญ ชี โดยมี ร อบ
ระยะเวลาบัญชี และนโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญตาม
หลัก เกณฑ์ ข อง พ.ร.บ.หลัก ทรั พ ย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุ น และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ปฏิบตั ิ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและการจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ กํากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ผล การกํากับดู แลกิ จการตามที่บริ ษทั ประกาศใช้ ซึ่ งครอบคลุมถึ งนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ
1.6 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร เป็ นบุ คคลเดี ยวกัน แต่ปฏิ บตั ิ
หน้าที่ดว้ ยทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริ ษทั กับประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริ หารงาน ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการที่กาํ หนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการและของฝ่ ายจัดการในระดับต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องที่สําคัญต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละ
ชุด ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่ งใสและมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ และเป็ นผูค้ วบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็ น
อิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุน
การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริ ษทั มิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่ อมัน่ ว่าได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
เป็ นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็ นอิสระในการร่ วมบริ หารจัดการองค์กร ซึ่ งบริ ษทั
เชื่ อมัน่ ว่าประธานกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญและเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีมาโดย
ตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องที่สาํ คัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่
เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด
ในปี 2557 บริ ษทั มีกรรมการบริ หารมีจาํ นวน 5 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูน้ าํ ใน
การบริ ห ารงานวางแผนการปฏิ บ ตั ิ งานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท กําหนด ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารได้มี ส่ ว นร่ ว มกําหนดนโยบายและเป้ าหมายทางธุ ร กิ จ ขององค์ก รร่ ว มกับ
คณะกรรมการบริ ษทั
1.7 เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ต้องจัดให้มีเลขานุ การบริ ษทั รับผิดชอบดําเนิ นการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริ ษทั
หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเลขานุการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการประสานงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้แต่งตั้งให้
นางเกณิ กา งามเจริ ญาสถาพร เป็ นเลขานุ การบริ ษทั แทน นายอุกฤษณ์ อภิรติมยั ที่ได้ลาออก
ไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่ งได้ผ่านการ
อบรมหลักสู ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 7/2004 ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริ ษทั จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) และยังได้ดาํ รง
ตําแหน่งเป็ นผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ดว้ ย
1.8 ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสั มพันธ์
บริ ษ ัท ได้ให้ ค วามสําคัญ ต่ อ องค์ก รและผูถ้ ื อ หุ ้ น จึ งได้จัด ตั้งหน่ ว ยงานกํากับ ดู แ ลและ
นั ก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ เพื่ อ ประสานงานกับ เลขานุ ก ารตรวจสอบภายใน และผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมอบหมายให้ นางเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลและนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่ งมี ความรู ้ ดา้ นบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสู ตรเลขานุ การบริ ษทั จากสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
และส่ งเสริ ม ความรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ อ งการกํากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให้กับ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
2. คณะกรรมการชุ ดย่ อย
บริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 4 คณะ ประกอบด้วย
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กรรมการที่ กรรมการที่
คณะกรรมการชุดย่อย
เป็ น
ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หาร
1. คณะกรรมการบริ หาร
5
4
1
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3
3
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน
3
3
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3
3
หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี
จํานวน
(ราย)

กรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการชุ ดย่อยทุกท่านล้วนเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ ด้วยความรับ ผิดชอบ มี ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี
คุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระ เชื่อได้วา่ กรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่ งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็ นที่ยอมรับของผูถ้ ือหุ น้
บริ ษ ัท ได้จ ัด ทํา กฎบัต รอํา นาจหน้ า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ งล่ า สุ ด ของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และอํานาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โดยได้ผ่านความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2557 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย)
รวมทั้ งได้ จ ั ด ทํ า ระเบี ย บอํ า นาจอนุ มั ติ แ ละดํ า เนิ นการ ของคณ ะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชุดปรับปรุ งครั้งล่าสุ ดเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2554
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ทั 5 คน ที่ มีค วามรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ หลายด้าน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี
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คณะกรรมการบริ ห าร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ในรู ป แบบ
คณะกรรมการ โดยมี ก รรมการบริ ษ ัท และ/หรื อ ผูบ้ ริ ห ารซึ่ งได้รั บ การแต่ ง ตั้ง และอนุ ม ัติ โ ดย
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ห าร ภายใต้ระเบี ยบที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
กําหนดไว้ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุก
ปี ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่มีคุณสมบัติเป็ นอิสระตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและนิ ยามของบริ ษทั จํานวน 3 คน ซึ่ งล้วนเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้
ความเข้าใจ และมี ป ระสบการณ์ ท างด้านบัญ ชี การเงิ น และบริ ห ารเป็ นอย่างดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี อาํ นาจหน้าที่ บทบาทและการปฏิ บ ตั ิ งานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
องค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบตั ิการในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ตามแนวทางปฏิบตั ิที่
ชัดเจนในการดู แลขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปอย่างสัมฤทธิ์ ผล สอบทาน
ข้อมูลทางการเงินที่ เสนอแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ ฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีข้ ึน กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่ อสารกับ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
● คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 3 คน ซึ่ งเป็ นกรรมการ
อิ ส ระทั้ ง หมดและเป็ นกรรมการที่ ไ ม่ เป็ นกรรมการบริ ห าร เป็ นผู ้พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดและผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จ มีวาระ
การดํารงตําแหน่ งคราวละ 1 ปี ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั 3 คน ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระ
ทั้งหมดและเป็ นกรรมการที่ ไม่เป็ นกรรมการบริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการดู แลให้บริ ษทั มี การ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่ งได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
● คณะกรรมการสรรหา
ปั จจุ บ นั บริ ษ ัท ยังมิ ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็ นทางการ แต่ ในกระบวนการ
คัด เลื อ กดังกล่ าว คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ร่ว มกัน พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติในด้านต่ างๆ โดยดู ถึ งความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็ นผูม้ ีคุณธรรม
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และมีประวัติการทํางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็ นชอบร่ วมกันก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ในกรณี ที่ตาํ แหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ว่างลง โดยมิใช่เป็ นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการในตําแหน่งที่วา่ งลงได้ตามข้อบังคับของบริ ษทั
ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ไม่เคยเป็ นพนักงาน หรื อหุ ้นส่ วนของบริ ษทั
สอบบัญชีภายนอกที่บริ ษทั ใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้รั บ การเลื อ กตั้ง จากผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ เป็ นตัว แทนของผูถ้ ื อ หุ ้ น มี
ความสําคัญ ในการกําหนดนโยบายการบริ ห าร โดยได้ร่ว มกับ ผูบ้ ริ ห ารกําหนดวิ สั ยทัศ น์ ภารกิ จ
กลยุทธ์ ทิศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จ แผนปฏิบตั ิงาน และงบประมาณประจําปี เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนิ นงาน
ให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
บริ ษทั เปิ ดเผยอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั (รายละเอียด
ปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ)
ในปี 2557 คณะกรรมบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการกํากับดูแลให้การดําเนินงานของบริ ษทั
เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริ ษทั มีการกระทําใด ที่เป็ นการฝ่ า
ฝื นกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
 ภาวะผู้นํา
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุ รกิจ
หลักของบริ ษทั ได้กาํ หนด วิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ และเป้ าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผน
ปฏิบตั ิงานและงบประมาณประจําปี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
กิจการ และบรรลุเป้ าหมายธุรกิจของบริ ษทั โดยทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้
เป็ นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิ นใจ รวมทั้งได้กาํ หนด
และแยกบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร พนั ก งาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
คณะกรรมการ จะกําหนดตัวชี้วดั และตั้งค่าเป้ าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้
ตั้งแต่ตน้ ปี โดยมีการติดตามผลการดําเนิ นงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ
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การดําเนิ นการ หากผลการดําเนิ นการตํ่ากว่าเป้ าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการ
แก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ ยงั กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในในการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผูถ้ ือหุ ้น อีกทั้งยังกําหนดให้กรรมการบริ ษทั และ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่ งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
 วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยได้
กําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริ ษทั มีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็ นประจําปี ทุกปี ในปี
2557
บริ ษทั ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
3.2 ด้ านการกํากับดูแลกิจการกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี ได้กาํ หนด
นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ ประกอบด้ว ยข้อ มู ล 3 ส่ ว น คื อ นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ
จริ ยธรรมธุ รกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงานทุกคนใน
บริ ษทั ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิของทุกคนในองค์กร ในการทําหน้าที่ตามภารกิ จของ
บริ ษทั ด้วยจิตสํานึ กที่ดี เพื่อเสริ มสร้างให้องค์กรมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใสในการดําเนิ น
ธุ รกิ จ ก่ อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป สร้างความมัน่ คงแก่ กิจการและสร้ าง
ผลตอบแทนที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคมโดยส่ วนรวม ตลอดจนเป็ นการ
เสริ มสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยูเ่ สมอ
พร้อมได้นาํ ขึ้นเผยแพร่ ใน Website ของบริ ษทั
3.3 ด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริ ษทั มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการดูแล เพื่อขจัดปั ญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ได้แจ้งและเปิ ดเผยมติที่ประชุมในการทํา
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รายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ และเปิ ดเผย
ข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่ งใส และบริ ษทั ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริ ษทั ย่อย
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ถึ งความ
เหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลในแบบ
56-1 และรายงานประจําปี
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้
เสี ยของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการ
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รายงานการมีส่วนได้เสี ยของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ใน
แบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสี ย ให้นาํ ส่ งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง
ต่อเลขานุการบริ ษทั ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร เป็ นประจําปี ทุกปี ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั สิ้ นปี ถึงแม้วา่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกท่านได้ดาํ เนิ นการจัดทํารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
3.4 ด้ านการส่ งเสริมความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยมีส่วนร่ วมในการสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนรอบโรงงานให้ดีข้ ึน เคารพในหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็ นธรรม สร้างให้
ชุมชนและโรงงานอยูร่ ่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญและจัดให้มีระบบการควบคุ มด้านการดําเนิ นงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดให้หน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในมี หน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั โดยหน่ วยงานตรวจสอบดังกล่าวมี
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ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หารความเสี่ ยง
การควบคุ มการปฏิบตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม เป็ นประจําปี ละ 1 ครั้ง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุ มภายในของบริ ษทั ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) มีความเห็นสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิ ทธิ ผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุ มภายใน ซึ่ งได้แสดงไว้ใน
รายงานประจําปี หั ว ข้อ “การควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การ
ควบคุมภายใน”
 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่สอบทานให้
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจและมีประสิ ทธิ ผลใน
การดําเนิ น งาน และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท และผูถ้ ื อ หุ ้ น ทราบ และจัด ให้ มี ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน แยกเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของบริ ษ ทั มี สายการบังคับ บัญ ชาตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ดํารง
ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน พร้ อมที มงานสนับ สนุ นที่ มีคุณภาพ ทําหน้าที่ ในการ
สอบทาน และประเมิ น ความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควรคุ ม ภายใน มี
มาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็ นอิสระเพียงพอ โดยให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั อย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือช่วยสนับสนุน
ทําหน้าที่ ให้บรรลุภารกิ จ โดยมีผูต้ รวจสอบภายในเป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่ งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ตอ้ งมีการแก้ไข
ปรับปรุ งแก่ผรู ้ ับการตรวจและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริ หาร
เห็นว่าจําเป็ นสําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุ กไตรมาส และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
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ประชุ มจํานวน 8 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในทุ กไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็ นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ไว้ใ นรายงานประจําปี หั ว ข้อ “รายงานการกํากับ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
3.6 การบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบทัว่ ทั้ง
องค์ก ร โดยได้มี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยเป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มิ ใช่ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และรายงานการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการประชุมจํานวน 3 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยเป็ นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้างต้น ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการองค์กร บริ ษทั ได้เปิ ดเผยแนวทางในการจัดการกับความ
เสี่ ยงไว้ใน รายงานประจําปี หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง”
4. การประชุ มคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดย
ได้จดั ทํากําหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็ นรายปี มีวาระที่ชดั เจน ซึ่ งเลขานุ การบริ ษทั จะส่ ง
กําหนดการดังกล่าวในคราวประชุ มเดื อนธันวาคมของทุ กปี พร้ อมทั้งมี การนําส่ งเอกสารก่ อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่ วมประชุม เว้นแต่เป็ นกรณี เร่ งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อย
กว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
การพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่ งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมี
หนึ่งเสี ยงและกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสี ยง หรื องดให้ความเห็น
หรื อไม่เข้าร่ วมประชุ มในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสี ยงเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญเรื่ องการจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผูเ้ กี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็ นธรรม ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณี ที่กรรมการ
บริ ษทั คนหนึ่ งคนใดมีส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่ องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้
เสี ยจะต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั หากมี ขอ้ สงสัยหรื อต้องการข้อมูลเพิ่มเติ มจากผูเ้ กี่ ยวข้อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
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เมื่ อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุ มเสนอให้ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั
ลงนาม ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อน
การรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ณ สํานักงานของบริ ษทั และ
จัดเก็บในรู ปแบบเอกสารแฟ้ มข้อมูลที่เป็ นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อ
ความสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประชุ มกรรมการบริ ษทั ปี ละ 6 ครั้ ง ตาม
กําหนดการที่ ให้แก่ กรรมการบริ ษทั ทุกท่านล่วงหน้า หากกรณี เร่ งด่วนสามารถเรี ยกประชุ มได้ตาม
ความจําเป็ น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถประชุม
ระหว่างกันเองตามความจําเป็ น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
ทราบ
จากการที่บริ ษทั ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2557 จํานวน 10 ครั้ง ซึ่ งจํานวน
ครั้งของการประชุ มมี ความเหมาะสมและเพียงพอต่ อการทําหน้าที่ ของคณะกรรมการและลักษณะ
ธุรกิจ และกรรมการบริ ษทั ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณี
ที่กรรมการบริ ษทั ต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริ ษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาํ หนดให้มีการประชุม
ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นประจําทุกไตรมาส ในปี 2557 ได้ดาํ เนิ นการประชุมพร้อมได้เชิญ
ตัวแทนฝ่ ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย
ในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 8 ครั้ง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ยัง มิ ไ ด้มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการ แต่
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานและปั ญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อ
ช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
6. ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่ วม และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
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และสภาพเศรษฐกิ จ รวมถึ งความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ได้อนุมตั ิวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิ น 2.3 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 (ปี 2556 ค่าตอบแทน 2.0
ล้านบาท) โดยกําหนดจ่ ายเป็ นรายครั้ งตามอัต ราเดิ ม โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย และให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา และเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุก
ปี
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกําหนดโครงสร้ าง / องค์ป ระกอบของค่ าตอบแทน
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกําหนดจากผลการดําเนินงาน
ในปี 2557 ได้มีก ารประชุ ม คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1 ครั้ ง ได้กาํ หนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั ประจําปี 2557 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
เพื่ อพิจารณาอนุ มตั ิ จากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัทและที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ตามลําดับ บริ ษ ัทได้
เปิ ดเผยรายละเอี ย ดจํานวนเงิ น ค่ าตอบแทนเป็ นรายบุ ค คล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่ า ตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
บริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผูน้ าํ
และวิ สั ย ทัศ น์ ข องกรรมการและผูบ้ ริ ห ารให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ทัก ษะและมี ศ ัก ยภาพ โดย
สนับสนุ นให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสู ตรที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ
ตัวอย่างหลักสู ตรที่จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) อาทิ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
ในปี 2557 กรรมการบริ ษทั เข้าอบรมหลักสู ตรของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) คือ Director Accreditation Program (DAP) จํานวน 1 คน
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 กรรมการเข้ าใหม่
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการปฐมนิ เทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุ รกิ จ
บริ ษทั ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผลการดําเนิ นงาน โครงสร้ าง
องค์ก ร ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งกฎระเบี ยบต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ข อง
กรรมการใหม่ บริ ษทั จึงได้จดั ทําคู่มือสําหรับกรรมการ ดังนี้
คู่มือกรรมการ
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
3. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริ ษทั มหาชน
4. หนังสื อรับรองบริ ษทั และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
5. ข้อบังคับบริ ษทั
6. คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
7. คู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลอืน่ ๆ
- วิสยั ทัศน์ และเป้ าหมายธุรกิจของบริ ษทั
- รายงานประจําปี พร้ อมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุ รกิ จของ
บริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
 กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
บริ ษ ัท ให้ ค วามสําคัญ ต่ อ การส่ งเสริ ม ความรู ้ แ ก่ ก รรมการปั จ จุ บ ัน สนับ สนุ น ให้
กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จดั โดย IOD ซึ่งกรรมการบริ ษทั
ทั้ง 11 ท่าน ทุกท่านได้ผา่ นการอบรมกับ IOD แล้ว คิดเป็ นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่ กรรมการ และเกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท และส่ งเสริ ม ให้ผูบ้ ริ ห ารได้รับ ความรู ้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ผบู ้ ริ หาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา
ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรและผูอ้ บรม
 ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับส่ วนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรั บเลขานุ การบริ ษทั เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายกํากับดูแล
กิ จการและนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง บริ ษทั สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้อบรม/ สัมมนา
หลักสู ตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จดั โดยสํานักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย / สมาคม
บริ ษทั จดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
8. แผนการสื บทอดงาน
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คณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรี ยมความพร้อม
สําหรับบุคลากรที่จะเป็ นผูร้ ับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุ ดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ ดังนี้
1. จัด ให้ มี ก ารพัฒ นาผู ้บ ริ ห ารระดับ รองที่ มี ศ ัก ยภาพทางด้า นวิ สั ย ทัศ น์ ความรู ้ แ ละ
ความสามารถ เพื่อส่ งเสริ มให้เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูงอย่างเป็ นลําดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู ้วิชาการ และเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์
ต่างๆ
3. จัดให้ผบู ้ ริ หารระดับรอง ได้ร่วมทํางานและร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หารระดับสูง
4. กําหนดผูบ้ ริ หารระดับรองที่มีศกั ยภาพเป็ นผูส้ ื บทอดและวางตําแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรี ยมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริ หารงานครบวงจรมาก
ขึ้น
6. จัดให้ผบู ้ ริ หารระดับกลางมีโอกาสบริ หารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึ กอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็ นระบบ
8. จัดอบรมผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งและระดับกลางให้ปฏิบตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความรั บผิดชอบ และ
ความซื่ อสัตย์ ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่ การเป็ นผูบ้ ริ หารในลําดับ
ต่อไป
บริ ษทั ได้มีการประชุ มเป็ นประจําทุ กเดื อน โดยมีประธานกรรมการบริ หาร ซึ่ งเป็ นการ
ประชุมผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจําปี เพื่อร่ วมกําหนดเป้ าหมาย
ธุ รกิจขององค์กรของปี ถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมและปลูกจิตสํานึ กในการทํางานในระดับการ
บริ หารองค์กรมากขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการสื บทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ หาร ได้มีการติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของบุ คคลที่ จะ
ได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นผูบ้ ริ หารในลําดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
10.1

นโยบายภาพรวม
ปั จ จุ บ ั น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ นั บ วัน จะมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงของระบบเศรษฐกิ จ กลไกและเงื่ อ นไขทางการตลาดและการค้า และเรื่ อ งที่ จ ะมี
ความสําคัญ มากขึ้ นต่ อการดําเนิ น ธุ รกิ จต่อไป คื อ ความคาดหวังของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ ตอ้ งการเห็ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดย
ไม่ได้จาํ กัดขอบเขตเฉพาะส่ วนที่เป็ นผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจ แต่ควรให้การสนับสนุน
เพื่อสร้างความมัน่ คงให้กบั สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมีนโยบาย
ดังนี้
1. บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมุ่ งมั่น ที่ จ ะป้ องกัน ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากอุ บ ัติ เหตุ การ
เจ็บป่ วย การบาดเจ็บเนื่ องจากการทํางาน ให้ความสําคัญในการปกป้ องชีวิต ทรัพย์สินของ
พนักงานและองค์กร ตลอดจนส่ งเสริ มสุ ขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอื่นๆ
2. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งมัน่ ที่ จะปกป้ องระบบนิ เวศน์ โดยการควบคุม ป้ องกัน และลด
ความเสี่ ยงตลอดจนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในทุกๆ กิจกรรมหรื อกระบวนการหรื อขั้นตอน
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การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การของบริ ษทั เพื่อให้ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
กระทบต่อชุมชนหรื อสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุดหรื อไม่มีผลกระทบเลย
3. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมายหรื อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งเน้นการบริ หารคุณภาพ ด้วยเครื่ องมือบริ หารคุณภาพ ตลอดจนมี
กระบวนการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การทันตาม
กําหนดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสู งสุ ด
5. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมุ่งมัน่ ที่จะดําเนิ นกิจการด้วยความซื่ อสัตย์ และปลูกจิตสํานึ กให้กบั
พนักงานทุกท่าน เพื่อต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนมุ่งมัน่ ในการให้ความร่ วมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสร้างแนวร่ วมในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
10.2

การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
บริ ษทั ดําเนิ น ธุ รกิ จในด้านการลงทุ นในบริ ษทั อื่ น ได้แก่ กลุ่ มก่ อสร้ าง กลุ่มพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มอื่น ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงให้ความสําคัญต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมโครงการเสริ มสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่ การพัฒนา
ด้านสิ่ งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW for Beginner 2556) โดยได้อธิ บายถึง
นโยบายการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ตลอดจน การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน ตลอดจนผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
สรุ ปโครงการเสริ มสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่ การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW for Beginner 2556) ดังนี้
ประกอบด้วย :
1. ข้อมูลสถานประกอบการ ซึ่ งอธิ บายถึงข้อมูลทัว่ ไป ที่ต้ งั ผังโครงสร้างองค์กร แผนผัง
การผลิต ผลิตภัณฑ์และบริ การ - เครื่ องมือกล การผลิต กระบวนการชุบสังกะสี ขนาดขององค์กร ระบบ
การจัดการ และชื่อผูป้ ระสานงานหลัก
2. การประเมิ นสถานะขององค์กรด้านสิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้น ซึ่ งอธิ บายถึ งโครงสร้ างการ
ปฏิ บ ัติงานด้านสิ่ งแวดล้อม การกําหนดบทบาทหน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบต่ อสั งคม นโยบายด้าน
สิ่ งแวดล้อม/ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทบทวนระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่ งบริ ษทั
ย่อยได้ดาํ เนิ นการศึกษารวบรวมกฎหมาย และข้อกําหนดต่าง ๆ ด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น การจัดการมลพิษ
ทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสี ยง มลพิษทางด้านกลิ่น ควันและความร้อน การจัดการปัญหาสิ่ ง
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ปฏิกูล ฯลฯ เพื่อสรุ ปประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีนัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ต่อกฎหมาย
และข้อ บัง คับ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ัท เช่ น กฎกระทรวงอุ ต สาหกรรม กฎกระทรวงทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ และกฎหมายด้านมลพิษทาง
เสี ยงและความสัน่ สะเทือน
3. แผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมและการปฏิบตั ิ ซึ่ งอธิ บายถึ งแนวทางการจัดการ ปรั บปรุ ง
และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัดการสิ่ งแวดล้อม แผนงาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม วิธีปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การสร้างจิตสํานึ ก และความสามารถ ซึ่ งบริ ษทั ย่อย
ได้ดาํ เนิ นการทบทวนปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน ความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงาน โดยกําหนด
แผนงานการจัด การสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ ลดปั ญ หาอุ บ ัติ เหตุ จ ากการทํางาน ตลอดจนจัด ทํา เอกสารวิ ธี
ปฏิบตั ิงาน และการฝึ กอบรมพนักงาน เพื่อสร้างจิตสํานึ กและให้ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล้อ มและความปลอดภัย ในสถานประกอบการ การสื่ อ สารให้ พ นั ก งานรั บ ทราบนโยบาย
สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ย่อย การแบบแปลนก่อนสร้างระบบบําบัดนํ้าเสี ย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จดั ดําเนิ นการ
และรายงานผลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นที่เรี ยบร้อย ตลอดจนบริ ษทั ย่อย
ยังได้รับ รางวัลเกี ยรติ ยศ CSR-DIW FOR BEGINNER AWARD 2013 มาตรฐานความรั บ ผิด ชอบของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ซึ่ งให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
 การประกอบกิจการอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบกิจการและบริ หารจัดการด้วยความเป็ นธรรม สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
อย่างเป็ นธรรมรวมทั้งมีการเปิ ดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ ไม่เป็ น
ธรรม ผ่านช่องทางการกําหนดว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง การขายจําหน่ายทรัพย์สินและวัสดุเหลือใช้ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ ชดั เจน โปร่ งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอย่าง
รั บผิดชอบ การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย การแข่งขันที่ เป็ นธรรม การส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กบั หน่ วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริ ษทั รวมทั้งเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สินตามปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน ทรั พย์สินทางกายภาพและทรั พย์สิน ทางปั ญ ญา มี นโยบายไม่ เกี่ ยวข้องกับ การ
ละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ มีการลอกเลียนแบบ หรื อนําทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่ นมาใช้ใน
ธุ รกิ จโดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าต แต่ ส ร้ างสรรค์น วัต กรรมทางธุ ร กิ จ ของตนเอง โดยการสนับ สนุ น ให้
พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริ การ รวมถึงการร่ วมคิด
ร่ ว มทํา กับ ลู ก ค้า คู่ ค ้า และองค์ก รภาครั ฐ อย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้น วัต กรรมสิ น ค้า ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเห็นถึงความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ต และเพื่อสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุ รกิจที่ใสสะอาด บริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่ วมกิจกรรมรณรงค์กบั ภาคี
เครื อข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด จึงเห็ นควรกําหนด
นโยบายให้มีแนวปฏิบตั ิการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยจะดําเนิ นการปรับปรุ งคู่มือนโยบายการกํากับดูแล
กิ จการ จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ และจรรยาบรรณพนักงานของบริ ษ ทั ในเรื่ อง “การต่ อต้านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ และการให้หรื อรับสิ นบน เพื่อประโยชน์ทางธุ รกิ จ” และ “การให้หรื อรับของขวัญหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริ ตในวงกว้าง
และเพื่ อ ระดั บ มาตรฐานในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสของบริ ษั ท ในปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั ให้บริ ษทั เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้าแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งได้ผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงกําหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง
พนักงานของบริ ษทั ย่อย จะไม่เรี ยกร้อง หรื อรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่
ค้า ผูร้ ั บเหมา หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จของบริ ษทั ไม่ ว่ากรณี ใดๆ รวมถึ งดําเนิ น การจัดให้มี
ช่ องทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เข้าข่าย หรื อสุ่ มเสี่ ยงในลักษณะดังกล่าว และกําหนด
มาตรการในการคุ ม้ ครองบุ คคลใดๆ ที่ ร้องเรี ยนหรื อให้ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับ การไม่ ป ฏิ บ ัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีช่องทางในการสื่ อสารเพื่อให้พนักงานและผูท้ ี่ส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยหรื อข้อร้องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย
การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบริ หารและพนักงานในบริ ษทั ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปั ญหา
และก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั โดยบริ ษทั จะรับฟังและดําเนิ นการกับทุกข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอ
ภาค โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยมีมาตรการคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ
ผูร้ ้องเรี ยนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับของบริ ษทั โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
 เลขานุการบริ ษทั
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150
E-mail : kenika@cenplc.com
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 170
E-mail : komwuthi@cenplc.com
 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยดําเนิ น ธุ ร กิ จ โดยเคารพต่ อ กฎหมายและหลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่าง
เคร่ งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ตาม
แนวปฏิบตั ิพ้ืนฐานตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบตั ิ ทุกคนได้รับการปฏิบตั ิตาม
- 148 -

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

หลักสิ ทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกสี ผวิ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม
หรื อสัญชาติ การเมือง ความคิดเห็น ทรัพย์สิน ความยากจน ความพิการ ชาติกาํ เนิ ด บุคคลไร้ถิ่น
รสนิยมทางเพศ ผูป้ ่ วยหรื อเป็ นโรค เป็ นต้น โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
- ให้ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนให้กบั พนักงาน ทุกคนตั้งแต่เข้าร่ วมงาน โดยผ่านการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริ ษทั
- หลีกเลี่ยงการเป็ นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนําไปสู่ การละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิ พนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณี ถูกบ่งชี้ความผิด หรื อทุจริ ตต่อ
หน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม
พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นส่ วนสําคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนธุ รกิ จสู่ ความสําเร็ จต่อเป้ าหมายทางธุ รกิ จขององค์กร และมุ่งมัน่ ที่จะให้พนักงานทุกคนมี
ความภาคภูมิใจและเชื่อมัน่ ในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
สนับสนุ นและเสริ มสร้ างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทํางาน ส่ งเสริ มให้พนักงาน รู ้รักสามัคคี มีความเชื่อมัน่ และไว้ใจกัน
ปฏิบตั ิต่อกันอย่างสุ ภาพ และเคารพศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์ ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการ
ส่ งเสริ มพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู ้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบตั ิงานและรับมือกับ
สภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวน รวมถึงการสร้างความมัน่ คงในอาชี พ และให้โอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า
ตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการดําเนิ นงาน มีการให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน แนวปฏิบตั ิที่เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎบัตรสากลที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และคํานึงถึงความต้องการของ
พนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่ อสาร
เสนอแนะ ร้องเรี ยน และแจ้งปั ญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา โดยผ่านคณะกรรมการ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ หรื อผ่านระบบเว็บไซต์ของบริ ษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
- ในปี ที่ผา่ นมาข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดําเนินการแก้ไข เพื่อเป็ นการ
รั ก ษาความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ กัน บริ ษ ัท รั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนิ นการโดยใช้กลไกที่ไม่
ก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส ซึ่ งได้ถูกรักษาไว้เป็ นความลับของ
บริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี นโยบายพัฒ นาพนักงานให้เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถตามความ
ต้องการของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด
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พัฒนาวิชาชี พ การจัดการ และคุณภาพชี วิต และให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อดําเนิ นงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ทาํ งานสมํ่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมง ติดตั้งกล้อง
วงจรปิ ด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนี ไฟ ตลอดจนจัด
ให้มีการฝึ กซ้อมดับเพลิงเบื้ องต้น ฝึ กซ้อมอพยพหนี ไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน
ต่อเนื่องทุกๆ ปี
สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้แก่พนักงานมีดงั นี้
- จัดให้มีการส่ งเสริ มการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
- จัดให้มีการอบรมความรู ้เกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเครื่ องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่านํ้ามัน
- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณี ประสบภัย กรณี เสี ยชี วิตของบิดา มารดา และคู่
สมรสของพนักงาน
- จัดให้มีเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่ งเงิน
เข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริ ษทั
ทุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี และตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี่ ยงจากการทํางาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่ วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่ งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เป็ นการพัฒนาและเพิ่มความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทํางานให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีเงินบําเหน็จให้แก่พนักงาน หรื อเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุ
งาน
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีหอ้ งพยาบาลของบริ ษทั โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
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- จัด ให้ มี ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ า เพื่ อ เสริ ม สร้ างสุ ข ภาพที่ ดี สร้ า งความสามัค คี และสาน
สัมพันธ์อนั ดีในหมู่พนักงาน
 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายการใช้เครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาด เช่ น การโฆษณา
การประชาสั ม พัน ธ์ การแสดงสิ น ค้า ต้อ งเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง พร้ อมมี คู่ มื อ การใช้สิ น ค้าที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า เพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จของธุ รกิจบริ ษทั ด้วยการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กบั
ลู ก ค้า พึ ง ปฏิ บ ัติ ต่ อ ลู ก ค้า อย่ า งเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการได้รั บ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของทั้งสองฝ่ าย และส่ งมอบสิ นค้าและบริ การในราคาที่เป็ นธรรม
- จัดให้มีการให้คาํ แนะนํา รวมถึ งข้อมูลที่ ถูกต้องและเพี ยงพอแก่ ลูกค้า ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาํ
ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- คิ ดค้น นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อเพิ่ ม คุ ณ ค่ าให้แก่ สิน ค้าและบริ การอย่างต่ อ เนื่ อง ตาม
นโยบายคุณภาพของบริ ษทั “มุ่งมัน่ ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ ส่ งมอบตรงเวลา พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง”
- จัดให้มีหน่ วยงานเพื่อให้บริ การลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค ร้องเรี ยน สอบถามข้อมูล และ
เสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริ ง พร้อมจะดําเนิ นการอย่างเป็ นธรรมต่อลูกค้าหรื อ
ผูบ้ ริ โภค
 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่ วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กําหนดให้เป็ นนโยบายหนึ่ ง
ในพันธกิจของบริ ษทั ดังนี้
- ส่ งเสริ มให้พนักงานมีจิตสํานึ กในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมทัว่ ทั้งองค์กร
อย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
- ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่ องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง มีการ
บริ ห ารจัดการอย่างเป็ นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิ ตสิ นค้าและบริ การ เพื่ อลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO 14001:2004
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นอกจากนี้ บริ ษ ั ท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการดู แ ลรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมโดยเสมอมา จึงมุ่งพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ น
ระบบมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการเข้าร่ วมโครงการ “เสริ มสร้างศักยภาพโรงงาน
อุตสาหกรรมมุ่งสู่ การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน” ร่ วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งส่ งเสริ มการรณรงค์
ปลูกจิ ตสํานึ กที่ ดีแก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานในการมี ส่วนร่ วมดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้อม จึ งเสริ มสร้ าง
ความรู ้ เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มผ่ า นนิ ท รรศการ ป้ ายประชาสั ม พัน ธ์ พร้ อ มเอกสารให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
สิ่ งแวดล้อม
 การร่ วมพัฒนาชุ มชนหรือสั งคม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสนับสนุ นให้จดั กิ จกรรมหรื อเข้าไปมี ส่วนร่ วมสนับสนุ นกิ จกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับการพัฒ นาชุ มชนโดยจะต้องจัดให้มีกิจกรรมทุ กปี ตามวาระและโอกาส ซึ่ งในปี 2557
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมทํากิจการดังนี้
- บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ได้ท ํา กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม CSR เมื่ อ วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ใน
โครงการ “โครงการปั นนํ้าใจสู่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปั ญญา” “โครงการปั น
นํ้าใจสู่ สถานสงเคราะห์ คนไร้ ที่พ่ ึงทับ กวาง” และ “โครงการปั นนํ้าใจสู่ สถานสงเคราะห์ เด็กบ้าน
มิตรภาพ” โดยทั้ง 3 แห่ ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมอบทุนการศึกษา สิ่ งของที่ จาํ เป็ น อุปกรณ์ การ
เรี ยน พร้อมสิ่ งของอุปโภค บริ โภค
- บริ ษทั ย่อยได้เข้าร่ วมโครงการวัดสร้างสุ ข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
CSR ร่ วมกันระหว่างองค์กรบริ ษทั หน่ วยงานภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ โดยนําแนวคิดหลักการของ 5 ส
เข้าไปทําให้วดั เป็ นสถานที่น่ารื่ นรมย์ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิธรรม (เกิดสัปปายะ) ซึ่งบริ ษทั ย่อยได้เข้า
กิจกรรมที่วดั ห้วยโป่ ง ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
10.3

การดําเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ัทและบริ ษ ัท ย่อยไม่ มี ขอ้ พิ พ าทใดๆ เกี่ ยวกับ สิ่ งแวดล้อมและไม่ มีป ระวัติการกระทํา
ความผิด ตามกฎระเบี ย บเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มกับ หน่ ว ยงานภาครั ฐ นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อกําหนดของหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการต่อใบอนุ ญาตต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐเป็ นประจําทุกๆ ปี อย่างสมํ่าเสมอ
10.4

กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
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สื บเนื่ องจากปั จจุบนั ภาคเอกชนให้ความสําคัญและร่ วมกันป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ต โดย
ร่ วมกันสร้ างมาตรฐานด้านจริ ยธรรมธุ รกิ จที่ สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย ดังนั้น สมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ร่ วมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความร่ วมมือและเชิ ญชวนให้บริ ษทั
จดทะเบียนเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมการปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยมี
IOD เป็ นเลขานุการของโครงการ
ในการนี้ บริ ษ ัท ตระหนักถึ งความสําคัญ ในการมี ส่วนร่ วมพัฒ นาการกํากับ ดู แลกิ จการให้
สอดคล้อ งกับ สภาวการณ์ ปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น จึ ง เห็ น ควรเข้า ร่ ว มโครงการดัง กล่ า วโดยในปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั ให้บริ ษทั เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้าแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ซึ่ งได้ผ่านการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งพนักงานทุก
คนของบริ ษทั มี บทบาทและความรับผิดชอบร่ วมกัน โดยมีการกําหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อํา นาจการดําเนิ น การในระดับ บริ ห ารและระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อ กั ษรอย่า งชัด เจน
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนิ นงาน การบริ หาร การกํากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานให้
เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสําเร็ จ
ของงานจะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ดังนี้
1. กลยุท ธ์ แ ละเป้ าหมาย ได้ก ําหนดไว้อ ย่างชัด เจน สอดคล้อ งและสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ
(Mission) ของบริ ษทั
2. ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ โดยมีการบริ หารทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริ หาร และการดําเนิ นงาน มีความถูก
ต้องเชื่อถือได้
4. การดําเนิ นงานและการปฏิบตั ิ งาน เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบี ยบและข้อกําหนดที่
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการที่เหมาะสมมีประสิ ทธิผล
7. มีการปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
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ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่ าน ซึ่ งทุ กท่ า นเข้าร่ ว มประชุ ม ด้วย คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ร่วมกัน
ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ กาํ กับการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เพื่ อให้การดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั มี การบริ หารจัดการและกํากับ ดู แลที่ ดี สร้ าง
มูลค่าเพิม่ สร้างความมัน่ ใจ ให้กบั หน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ มีการพัฒนากรอบแนวการบริ หารความ
เสี่ ยงทั่วทั้งองค์ก ร (Enterprise Risk Management : ERM) หรื อที่ เรี ยกว่า “COSO ERM Framework”
ใช้เป็ นเครื่ องมื อของฝ่ ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการควบคุม
ภายใน ครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายบริ หารงานการดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั สรุ ปสาระสําคัญดังนี้
1. ด้ านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริ ษ ทั มี โครงสร้ างองค์กร และสภาพแวดล้อ มที่ ส่ งเสริ ม ให้การปฏิ บ ัติงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย
อย่า งแน่ ชัด เพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ด ตามตรวจสอบในการดําเนิ น งาน บริ ษ ัท ได้จ ัด ทํา คู่ มื อ การ
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุ งระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพที่รัดกุม และลด
การทํางานที่ ซ้ ําซ้อ น เพื่ อให้ทุ กฝ่ ายปฏิ บ ัติงานภายใต้ม าตรฐานเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยงั ได้ก าํ หนด
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนในแต่ละปี โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด
และสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. ด้ านการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ได้มีการติ ดตามปั จจัยความเสี่ ยงต่ าง ๆ เช่ น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษี
อากร อัต ราแลกเปลี่ ยน การเพิ่ มขึ้ นของราคาวัตถุ ดิบ และต้นทุ นอื่ น เพื่อประเมิ นผลกระทบและ
เตรี ยมการให้ธุรกิจคงสภาพดําเนิ นการอยู่ได้ และได้มีการสื่ อสารให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทราบถึง
สถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุ ปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและ
การดําเนิ นการของกิจการรวมทั้งปั จจัยความเสี่ ยงที่จะมีต่อผลการดําเนิ นงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุน
และการทํากําไรของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานนั้นๆ จะ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบงานการบริ หารความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้ องกัน
และบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่
ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
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3. ด้ านการควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
บริ ษทั กําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่ และอํานาจการอนุมตั ิของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ตามลําดับ ขั้นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริ หารงานและอนุมตั ิรายการของแต่ระดับ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้มีความโปร่ งใส ดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ย และไม่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ได้มีมาตรการในการอนุ มตั ิ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูอ้ นุ มตั ิ
ต้องไม่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกรรมดังกล่าว โดยธุ รกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดสําหรั บ
บริ ษทั ทั้งนี้ มีเลขานุการบริ ษทั และฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษทั ทําหน้าที่ใน
การติดตามและดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
และข้อกําหนดได้อย่างเหมาะสม
4. ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
บริ ษทั มีการบริ หารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร ที่
ทันสมัยและมีระบบการสื่ อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนําไปใช้เป็ น
ข้อมูลในการตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่
มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ โดยมี ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสนับสนุ นองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่ม
ศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริ ษทั ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริ ษทั มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้
ทัว่ ถึงทั้งองค์กรโดยข้อมูลที่สําคัญจะถูกถ่ายทอดจากผูบ้ ริ หารระดับสู งลงสู่ พนักงานได้อย่างรวดเร็ ว
อีกทั้งมีช่องทางการสื่ อสารจากพนักงานขึ้นตรงสู่ ผบู ้ ริ หารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ด้ านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั มีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า มาตรการและ
ระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิ ทธิ ผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ทันเวลา และบริ ษทั ได้จดั ให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารใส่ ใจต่อการบริ หารจัดการที่รวดเร็ วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้ าหมาย สามารถรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างชัดเจนและสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิ จของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ น
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

อิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือช่ วยสนับสนุ นทําหน้าที่ให้
บรรลุภารกิจ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความ
เป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ สามารถปฏิ บ ั ติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ผูต้ รวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่สําคัญและรายงานประเด็นที่ตอ้ งมีการแก้ไขปรับปรุ งแก่ผรู ้ ับการ
ตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริ หารเห็นว่าจําเป็ นสําหรับ
การประกอบกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ป ระเมิ น การควบคุ ม ภายในจากรายงานผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุ ปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้าน
ต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ ยง ด้านการควบคุม
การปฏิ บ ั ติ ง าน ด้ า นระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อ มู ล และด้ า นระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีระบบควบคุมภายในเรื่ องการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษทั มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
หั ว หน้ างานตรวจสอบภายใน บริ ษ ัท แต่ ง ตั้ง นายคมวุ ฒิ พรนราดล ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ในสาระสําคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรื อกระบวนการทํางาน มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารทุกส่ วนงานมีส่วนร่ วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุ ง/แก้ไขให้มี
วิธีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องนโยบายบริ ษทั และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้า
งานตรวจสอบภายในจะขึ้ นตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่า
หั ว หน้า งานตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ด ัง กล่ า วได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ (โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3)
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน บริ ษทั ได้แต่งตั้ง นางเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร ดํารง
ตําแหน่งเป็ นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (compliance department) เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแล
การปฏิ บ ัติ ต ามกฎเกณฑ์ข องหน่ วยงานทางการที่ กาํ กับ ดู แลการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท (โดย
คุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1

การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่ างกัน มีดงั นี้

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
- ให้กยู้ มื ระยะสั้น
(มี กํ า หนดชํ า ระคื น
ภายใน 6 เดือน)

บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริ ษทั ถือหุน้
- ดอกเบี้ยรับ
ร้อยละ 57.35
- ดอกเบี้ยค้างรับ
และมีกรรมการร่ วมกัน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
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มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)
112.0

1.41
1.41

0.40
0.11

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริ ษทั ย่อย โดยใช้เป็ นทุน
ห มุ น เวี ย น แ ล ะ นํ าไ ป
ลงทุ นในโครงการบริ ษทั
ย่ อ ย (บ จ ก .อิ ม พี เรี ย ล
แลนด์)
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง
ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)

ค้างรับ

บริ ษทั ระยองไวร์
อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
(ENS)

บริ ษทั ไปป์ ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
(PLE)

- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ถือหุน้
ค้างรับ
ร้อยละ 75.00
และมีกรรมการร่ วมกัน - วงเงินคํ้าประกัน
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน
- รายได้คา้ งรับ
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าเช่าสํานักงาน
- รายได้คา้ งรับ
บริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 80.08
และมีกรรมการร่ วมกัน

- ค่าบริ การงาน
บริ ษทั ถือหุน้
ตรวจสอบภายใน
ร้อยละ 99.99
- ค่าบริ การงาน
และมีกรรมการร่ วมกัน ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
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ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
บริ ษทั ย่อย

0.60
0.16

39.00
0.78
0.07
0.24
0.06

0.20
0.02

0.24
0.06

เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริ ษทั ย่อย
เป็ นการคํ้าประกัน วงเงิ น
สิ นเชื่ อกับเจ้าหนี้ สถาบัน
ก า ร เ งิ น ที่ ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนบริ ษทั ย่อย
เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษัท ให้ บ ริ ษัท ย่ อ ยเช่ า
ช่ ว งพื้ น ที่ ต่ อ จากบริ ษั ท
เพือ่ ใช้เป็ นพื้นที่สาํ นักงาน
สาเหตุ ที่ บ ริ ษัท ย่ อ ยต้ อ ง
เช่ าช่ ว งต่ อ จาก บ ริ ษั ท
เพ ราะใน การเช่ าพื้ น ที่
ผู ้ใ ห้ เช่ า มี ข ้อ กํา หนดใน
การเช่ า ให้ ผู ้ เ ช่ า ต้ อ งทํ า
สั ญ ญาในการเช่ า ทั้ งชั้ น
ซึ่ งมี ข นาดพื้ น ที่ ม ากเกิ น
ความต้องการ
เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริ ษทั ย่อย

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
- วงเงินคํ้าประกัน
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน
- รายได้คา้ งรับ
- ให้กยู้ มื ระยะสั้น
(มี กํ า หนดชํ า ระคื น
ภายใน 3 เดือน)

บริ ษทั ดับเบิ้ล ยู เจ ซี เอ็น
บริ ษทั ถือหุน้
เตอร์ไพรส์ จํากัด
ร้อยละ 94.25
(WJC)
และมีกรรมการร่ วมกัน - ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น จํากัด
(PPS)

บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
67.77และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)
9.77
0.20
0.02
44.40

1.52
0.21

- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ให้กยู้ มื ระยะสั้น
(มี กํ า หนดชํ า ระคื น
ภายใน 3 เดือน)

0.36

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

0.06
0.06

- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ

0.36
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0.10

6.15

0.39

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
เป็ นการคํ้าประกัน วงเงิ น
สิ นเชื่ อกับเจ้าหนี้ สถาบัน
ก า ร เ งิ น ที่ ใ ห้ ก า ร
สนับสนุนบริ ษทั ย่อย
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริ ษทั ย่อย โดยใช้เป็ นทุน
ห มุ น เวี ย น แ ล ะ นํ าไ ป
ลงทุ น ซื้ อทรั พ ย์สิ นเพื่ อ
รองรับงานในอนาคต
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง
ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริ ษทั ย่อย
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริ ษทั ย่อย โดยใช้เป็ นทุน
ห มุ น เวี ย น แ ล ะ นํ าไ ป
ลงทุ น ซื้ อทรั พ ย์สิ นเพื่ อ
รองรับงานในอนาคต
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง
ลบอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี
เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริ ษทั ย่อย

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริ ษทั อิมพีเรี ยลแลนด์
จํากัด
(IMP)

เป็ นบริ ษทั ย่อยของ
UWC ถือหุน้ ร้อยละ
99.99

- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริ การงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ให้กยู้ มื ระยะยาว
(มี กํ า หนดชํ า ระคื น
ภายใน 3 ปี )
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

บริ ษทั ฐานเศรษฐกิจ
จํากัด
(THAN)
บริ ษทั อีเอ็มซี จํากัด
(มหาชน)
(EMC)

ถือหุน้ ใน THAN
ร้อยละ 35
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์
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มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)
0.12
0.03

6.15

4.00
2.67
170.31

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
กํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริ ษทั ย่อย
เพื่ อ นําเงิ น ไปซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม
ทุนใน บจก.
ฐานเศรษฐกิจ
ให้ กู้ ยื ม ระยะยาวโดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7
ธุ รกิ จปกติ และซื้ อขายใน
ราคาตลาด

12.2

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันในปี ที่ผา่ นมาทั้งหมดเป็ นไปเพื่อการดําเนิ นธุรกิจตามปกติของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย โดยมีนโยบายในการทํารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ทั้งด้านนโยบาย
การกําหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็ นสําคัญ ซึ่ ง
รายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็ นว่ามีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
แล้ว
12.3

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่เป็ นธุรกรรมปกติ และมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ ไป
ในลักษณะเดี ยวกันที่ วิญ ญู ชนจะพึ งกระทํากับ คู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอํานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่ ตนมีสถานะเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุ รกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันที่ มิใช่ รายการปกติ หากมิ ได้มีขนาดของรายการซึ่ งจะต้องได้รับการ
อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ก่อนเป็ นลําดับแรก และถ้าขนาดของธุ รกรรมที่
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เกิดขึ้นนั้น อยูใ่ นอํานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมตั ิได้ การอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันจะจบลงที่
ขั้น ตอนนี้ โดยผูม้ ี ส่วนได้เสี ยไม่ เข้าร่ ว มประชุ มและมิ ได้ออกเสี ยงลงคะแนน แต่ ถา้ ขนาดของ
รายการระหว่ า งกั น มี ข นาดที่ เ กิ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ หารที่ จ ะอนุ มั ติ ไ ด้
คณะกรรมการบริ หารจะสรุ ปมติของที่ประชุ มเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมี คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่ วมอยู่ดว้ ยพิจารณาอนุ มตั ิ ต่อไป โดยผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยไม่เข้าร่ วมประชุ มและมิได้ออก
เสี ยงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อรายการที่
เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการระหว่ างกัน อย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่น กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สํ า หรั บ รายการที่ ก ํา หนดไว้ต ามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตลอดจนพิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน
12.4

แนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันยังคงดําเนิ นต่อไป จะมีปริ มาณมากขึ้นหรื อน้อยลงขึ้นอยู่กบั ภาวะ
เศรษฐกิจ สําหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาํ หนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุ มตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย และจะต้องเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา ซึ่งบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั และ
หรื อบริ ษทั ย่อย
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