บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ส่วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
7.1.1 หุน้ สำมัญ
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน จานวน
1,117,712,067
ทุนที่เรียกชาระแล้ว จานวน
745,141,378
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
จานวน
745,141,378
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ
1

บาท
บาท
หุ้น
บาท

7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี –
7.1.3 หุ้นกู้
- ไม่มี –
7.2

ผู้ถือหุ้น
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

7.2.1 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ วันที่ 29 ธันวำคม 2560
มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มครอบครัว ลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรพล เทวอักษร
นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายน้า ชลสายพันธ์
นายประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ
นายชวน ตั้งจันสิริ

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุน้
%
263,980,143 35.43
55,041,700
7.39
36,151,300
4.85
17,457,600
2.34
16,190,000
2.17
9,650,000
1.30
9,118,000
1.22
7,918,000
1.06
7,586,800
1.02
7,000,000
0.94

หมำยเหตุ :
กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง ประกอบด้วย
กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง
นายชินชัย
ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
นางสาวชินรัตน์ ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
110,510,000
14.83
36,821,800
4.94
36,398,100
4.89
30,956,000
4.15
30,754,500
4.13
13,182,700
1.77
1,976,743
0.27
1,968,300
0.26
1,412,000
0.19
263,980,143
35.43
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

สัดส่วนกำรถือหุน้ ของนักลงทุนสถำบัน
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ
7.36 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วซึ่ง มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งก าหนดไว้ว่าบริษัท ควรมีสัด ส่วนการถือหุ้นของนั กลงทุน สถาบัน
รวมกันมากกว่าร้อยละ 5
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของ
บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
7.2.2 รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย
(1) รำยชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรกของ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน)
นายน้า ชลสายพันธ์
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
ครอบครัวลีนะบรรจง
นายประกิจ เลาหวิศิษฏ์
นายวราวุธ ยันต์เจริญ
นางกนกวัลย์ ยอดวานิช
นางชลทร คุนผลิน
นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุน้
%
5,164,003,750 39.23
239,585,791
1.82
188,000,000
1.43
183,068,000
1.39
171,907,142
1.30
130,000,000
0.99
122,379,843
0.93
100,000,000
0.76
91,000,000
0.69
90,000,000
0.68

หมำยเหตุ : กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง ประกอบด้วย
กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง
นางสาวชินสีรี ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
108,228,800
0.82
63,428,342
0.48
250,000
0.00
171,907,142
1.30
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

(2) รำยชื่อผู้ถอื หุ้น 10 รำยแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน)
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี
นายบุญเลิศ รัตตัญญู
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์
นายน้า ชลสายพันธ์
นายประพัฒน์ ปิยะจตุรวัฒน์
นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายไพบูลย์ เพ็งมีศรี

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุน้
%
437,413,550 72.18
8,366,000
1.38
4,259,400
0.70
3,900,000
0.64
3,680,000
0.61
3,465,055
0.57
3,350,000
0.55
2,985,000
0.49
2,903,906
0.48
2,363,000
0.39

7.2.3 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรือ
กำรบริหำรงำนของบริษัทและสำระสำคัญที่มีผลต่อกำรดำเนินงำน
- ไม่มี 7.2.4 กำรถือหุน้ ไขว้ระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
7.3

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย์
รำยละเอียด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ - บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 372,366,551 หน่วย
ซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4
- จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 372,366,551 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
(CEN-W4)
บาท)
- ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ
2.00 บาท
วันกาหนดการใช้สิทธิ คือวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน
กันยายน และธันวาคม ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 มีนาคม 2561
ครบกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

7.4

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงิน ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงิน
ปัน ผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนิ นงานปกติ ของบริษัทอย่างมีนั ยสาคัญ หรือ เว้น แต่ ในกรณีที่
บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ปี
2560
เงินปันผลต่อหุ้น
**0.00
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
0.0093
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)
0.00

2559
0.00
(0.13)
0.00

2558
0.00
(0.21)
0.00

2557
0.05
0.21
23.73

2556
0.05
0.15
34.03

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัท
ต้องสารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ

บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอา จ
กาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจาเป็นที่
จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท
ในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม
หรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทใน
อัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมี
เหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตรา
ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุ
จาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตรา
ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุ
จาเป็นอื่นใด
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุ ก ารบริ ษัท ซึ่งมีค วามเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็น การถ่ว งดุ ลระหว่างกัน
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัด ให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2560 โดยมีม ติ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย จ านวน 4 ชุ ด และมอบหมายอ านาจหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่
ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

จานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
6
6
9
1
10

สัดส่วน
ร้อยละ
40.00
00.00
60.00
100.00

คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จ านวน 6 คน คิด เป็น ร้อยละ 60 ของ
กรรมการทั้งคณะซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
8.1

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
1. นายวุฒิชัย
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายจักรธาร

ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์

ตำแหน่ง

ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
6 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
9 ปี
9 ปี
9 ปี
8 ปี
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รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
4. นายมณฑล
5. นายยรรยง
6. นายธีรชัย
7. นางสาวอุศรา
8. นายชาตรี
9. ดร.วิศษิ ฐ์
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์

ตำแหน่ง

เชตุวัลลภกุล
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ลีนะบรรจง
ภัตตาตั้ง
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล
ภัทรธรรมมาศ

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
1 มีนาคม 2553
7 ปี
24 ธันวาคม 2555
5 ปี
27 มีนาคม 2556
4 ปี
16 มิถุนายน 2557
3 ปี
13 สิงหาคม 2557
3 ปี
15 สิงหาคม 2558
2 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2559
1 ปี

ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้

รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท
ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560
ปี 2559
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร
1. นายวุฒิชัย
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายจักรธาร
4. นายมณฑล
5. นายยรรยง
6. นายธีรชัย
7. นางสาวอุศรา
8. นายชาตรี
9. ดร.วิศิษฐ์
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
11. นายคมวุฒิ
12. นายมงคลศร
13. นางเกณิกา

หมำยเหตุ :

ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์
เชตุวัลลภกุล
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ลีนะบรรจง
ภัตตาตั้ง
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล
ภัทรธรรมมาศ
พรนราดล
พงษ์ลาเจียกงาม
งามเจริญสถาพร

กรรมกำร/
ผู้บริหำร

คู่
สมรส

เพิ่ม (ลด) ระหว่ำง
ปี 2559
กรรมกำร/
คู่
ผู้บริหำร สมรส

29,000,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1,956,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2560
กรรมกำร/
ผู้บริหำร

คู่
สมรส

รวม

30,956,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

30,956,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- นับคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น
- ลาดับที่ 7, 11-13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คิด
เป็น
%
4.15
0.19
-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2560
กรรมการซึ่งมีอานาจลงนามและทาการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือ นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง หรือ นายธีรชัย ลีน ะบรรจง และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท
 วิธีกำรแต่งตั้ง
- ผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้ งในลาดั บถัด ลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จ ะพึงหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 ก าหนดว่า ในกรณีที่ต าแหน่ ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่ว าระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดื อน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็น กรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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 วิธีกำรถอดถอน
- กำรออกตำมวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้ นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ ก็ได้
- กำรออกนอกวำระ
ตามข้ อบัง คับบริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 19 ก าหนดให้ก รรมการพ้ น จาก
ตาแหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลง
มติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
คณะกรรมกำรบริษัท
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สาคัญ แผนงาน
และอนุมัติงบประมาณประจาปี
2. พิจารณา กาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ
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4. พิจารณาแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
5. กากับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ค วามเห็น ชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีไ ด้
ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
9. กาหนดกรอบอานาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สิน
ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ
การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอานาจของคณะ
กรรมการบริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. พิจ ารณาและอนุ มัติ ก ารจั ด จ้ า งในลั ก ษณะของการจ้ างท าของ ในส่ ว นที่ เกิ น อ านาจ
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนใน
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือ ที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
18. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

19. กาหนดวัน เวลา สถานที่จัด ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งก าหนดระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกาไร เงินสารอง
ตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป และ/หรือเงินปันผล ตลอดจนทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ทีเ่ สนอต่อผู้ถือหุ้น
20. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุ กรรมการ เพื่อพิจ ารณาให้
ความเห็นเฉพาะเรื่อง
21. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สรุปจำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนดตารางการประชุมตามปกติของ
แต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจาเป็น
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้
กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2560
รวมจำนวนครั้งทั้งสิ้น
1
5
5
9
1
3
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
1/1
5/5
9/9
2. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
1/1
5/5
5/5
3. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
1/1
5/5
5/5
4. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
1/1
5/5
5/5
5. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
1/1
*4/5
6. นายจักรธาร
โยธานันท์
1/1
5/5
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
1/1
5/5
1/
8. นายพรเทพ
พิพัฒน์ทั้งสกุล
1/1
2/2
3/3
9. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
1/1
4/5
2/2
10. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
1/1
4/5
9/9
11. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
1/1
5/5
9/9
2/
12. นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
*1/2
3/
13. นายพีรทัศน์
ธนรัชต์วัฒนา
2/2
4/
14. นายสุทิน
เผด็จภัย
2/2
5/
15. นายลาดหญ้า
อูริยา
1/1
หมายเหตุ
1/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
2/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
4/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
5/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจาเป็น

1/1
1/1
1/1
-

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

*2/3
3/3
3/3
-
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8.2

ผู้บริหำร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดารงตาแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอานาจหน้าที่
ในทางการบริหารของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ
ลงมา (ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหาร
รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร จานวน 5 ท่าน ดังนี้
รำยชื่อผูบ้ ริหำร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
5. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร

ตำแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายพัฒนาและ
การลงทุน

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ผู้อานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน
(2)

ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
(3)

ฝ่ายกากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ์
(5)
ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายควบคุม
ดูแลสินเชื่อ
(4)

ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาและการลงทุน

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 -5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.3

เลขำนุกำรบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททาหน้าที่ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติและดาเนินการให้ถูก ต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ
บริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การ
กากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย และสานั ก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวัน ที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติ
แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
บริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่
7/2004
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล
ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่ าด้ ว ยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้ ว ยหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการ
กากับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
8.4.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงินในปี 2560
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็น ชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 3,500,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559
โดยก าหนดจ่า ยเป็ น รายครั้ ง โดยกลั่ น กรองรายละเอี ย ดถึ งความเหมาะสมประการต่ า งๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
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1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้
สาหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือ
เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับ
กรรมการบริ ห ารท่า นใดที่ ได้ รับ เงิ น เดื อ นประจ าแล้ ว หรื อเป็ น
พนั ก งานในเครือ จะได้ รั บค่าเบี้ยประชุมในการเข้ าร่ว มประชุ ม
ครั้งละ 2,000.-บาท แทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท
ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงิน เดื อนประจ าแล้ว
หรื อเป็นพนัก งานในเครือ จะได้ รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่ว ม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.บาท
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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท
ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงิน เดื อนประจ าแล้ว
หรื อเป็นพนัก งานในเครือ จะได้ รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่ว ม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน
(7) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับ
กรรมการบริษั ท ท่ า นใดที่ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ าแล้ ว หรื อ เป็ น
พนั ก งานในเครือ จะได้ รั บค่าเบี้ยประชุมในการเข้ าร่ว มประชุ ม
ครั้งละ 5,000.-บาท แทน
2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหาร
ของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,177,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-

-

-

-

145,000.-

25,000.-

-

225,000.-

125,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

75,000.-

45,000.-

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

100,000.-

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)
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75,000.-

-

-

75,000.-

-

75,000.-

15,000.-

30,000.-

195,000.-

60,000.-

-

-

-

75,000.-

135,000.-

75,000.-

-

-

15,000.-

75,000.-

-

-

-

20,000.-

-

-

-

-

20,000.-

-

45,000.-

รวม

-

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

75,000.-

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

3. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรธาร โยธานันท์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
11. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

ค่ำตอบแทน (บำท)

150,000.-

90,000.-

120,000.-

20,000.-

18,000.-

-

-

-

38,000.-

25,000.-

18,000.-

-

-

-

43,000.-

10,000.-

6,000.-

-

-

-

16,000.-

610,000.-

87,000.-

275,000.-

55,000.-

150,000.-

1,177,000.-
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ข) ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารสี่ รายแรกรองจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2560
ปี 2559
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท) คน
(ล้านบาท)
5
13.38
7
14.03

บริษัทย่อย
1.
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท ซึ่ง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
ได้ รั บเงินเดื อนประจ าแล้ว หรือเป็น ประธานกรรมการบริษัทใน
เครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.บาทแทน
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(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท
แทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้
สาหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือ
เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับ
กรรมการบริ ห ารท่า นใดที่ ได้ รับ เงิ น เดื อ นประจ าแล้ ว หรื อเป็ น
พนั ก งานในเครือ จะได้ รั บค่าเบี้ยประชุมในการเข้ าร่ว มประชุ ม
ครั้งละ 2,000.-บาท แทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุ มประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน
ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ
15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหาร
ของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,678,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

180,000.-

30,000.-

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

-

-

50,000.-

-

-

75,000.-

45,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
6. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
- กรรมการบริหาร
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ
กิจการองค์กร
- กรรมการบริหาร

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

230,000.-

90,000.-

-

325,000.-

-

415,000.-

60,000.-

-

150,000.-

30,000.-

240,000.-

90,000.-

-

195,000.-

-

285,000.-

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและ
บริหารองค์กร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560)
11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
12. นายลาดหญ้า อูริยา
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
- รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและ
จัดการเชื้อเพลิง
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560)
13. นางพิมสิริ ปิ่นรอด
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
รวมทั้งสิ้น

รวม

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

30,000.-

18,000.-

-

10,000.-

75,000.-

80,000.-

-

-

155,000.-

30,000.-

30,000.-

-

-

60,000.-

30,000.-

16,000.-

-

-

46,000.-

-

-

10,000.-

-

-

8,000.-

10,000.-

-

-

8,000.-

685,000.-

233,000.-

670,000.-

90,000.-

58,000.-

1,678,000.-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ค่าตอบแทนรวม
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
คน (ล้านบาท) คน
(ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ เงินประกัน สังคม
9
17.65
8
17.18
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
2.
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่ง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
ได้ รั บเงินเดื อนประจ าแล้ว หรือเป็น ประธานกรรมการบริษัทใน
เครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท
แทน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้
สาหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือ
เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับ
กรรมการบริ ห ารท่า นใดที่ ได้ รับ เงิ น เดื อ นประจ าแล้ ว หรื อเป็ น
พนั ก งานในเครือ จะได้ รั บค่าเบี้ยประชุมในการเข้ าร่ว มประชุ ม
ครั้งละ 2,000.-บาท แทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท
ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงิน เดื อนประจ าแล้ว
หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหาร
ของบริษัท
ทั้ง นี้ ใ นปี 2560 บริ ษั ท ระยองไวร์ อิ น ดั สตรีส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ จ่า ยค่ าตอบแทนแก่
กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 858,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
6. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด
- กรรมการบริหาร
7. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

80,000.-

55,000.-

-

45,000.-

-

125,000.-

60,000.-

-

60,000.-

-

20,000.-

-

5,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

140,000.-

-

170,000.-

90,000.-

15,000.-

165,000.-

75,000.-

15,000.-

150,000.-

-

-

20,000.-

15,000.-

18,000.-

-

-

33,000.-

20,000.-

22,000.-

-

-

42,000.-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

40,000.-

-

4,000.-

-

-

4,000.-

-

60,000.-

-

-

60,000.-

-

14,000.-

-

-

14,000.-

20,000.20,000.-

340,000.-

193,000.-

290,000.-

35,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
9. นางพิมสิริ ปิ่นรอด
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
10. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
(ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560)
12. นางอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

858,000.-

ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ค่าตอบแทนรวม
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
คน (ล้านบาท) คน
(ล้านบาท)
เงิ น เดื อ น เงิ น พิ เ ศษ ค่ า เช่ า บ้ า น เงิ น
6
8.89
5
7.41
ประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

3.
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษั ท เอ็ น เนซอล จ ากั ด ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริ ษัทที่ได้รับเงิน เดื อนประจาแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 130,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
4. นายอภิชาติ วีระพาณิชย์
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560)
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท (บำท)
80,000.20,000.20,000.10,000.130,000.-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ค่าตอบแทนรวม
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
คน (ล้านบาท) คน
(ล้านบาท)
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม
3
4.74
3
2.80
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
4.
บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษัท ดั บเบิ้ลยู เจ ซี เอ็น เตอร์ไพรส์ จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการ
พิจ ารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุ มัติโดยที่
ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2560 โดยมี ร ายละเอี ย ดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริ ษัท ที่ ได้ รั บเงิน เดื อนประจ าแล้ว หรือ เป็น ประธานกรรมการ
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ตามความเป็นจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิวฒ
ั ชัย จีนานุพันธ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จดั การ
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท (บำท)
20,000.12,000.-

12,000.12,000.56,000.-

ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ค่าตอบแทนรวม
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
คน (ล้านบาท) คน
(ล้านบาท)
เงิ น เดื อ น เงิ น ประกั น สั ง คม และ
1
2.27
1
2.27
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
5.
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริ ษัท ที่ได้ รั บเงิน เดื อนประจ าแล้ว หรือ เป็น ประธานกรรมการ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จดั การ
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท (บำท)
20,000.-

12,000.12,000.44,000.-

ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
- ไม่มี 6.
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริ ษัท ที่ได้ รั บเงิน เดื อนประจ าแล้ว หรือ เป็น ประธานกรรมการ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท เอเวอร์ก รีน ไบโอแมส จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ก รรมการตาม
ความเป็นจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 59,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้อานวยการใหญ่
3. นายลาดหญ้า อูริยา
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จดั การ
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560)
4. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
5. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท (บำท)
20,000.-

12,000.3,000.-

12,000.12,000.59,000.-

ข) ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
- ไม่มี –
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

8.4.2 ค่ำตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ
พนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของ
บริษัท
(1) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกราย มีจานวนทั้งสิ้น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับ
เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิก
ผู้นั้นในเดือนนั้นๆเมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่ วนเฉลี่ยผลประโยชน์
สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
8.5 บุคลำกร
8.5.1 จำนวนพนักงำนทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 1,002 คน แยกเป็นดังนี้
รายละเอียด
ฝ่ายสานักงาน
ฝ่ายผลิต
รวม

CEN UWC
18
154
454
18
608

RWI
50
113
163

ENS
6
13
19

WJC
15
179
194

PLE EBM รวม
243
759
- 1,002

8.5.2 กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนยั สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี 8.5.3 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะ 3 ปีทผี่ ่ำนมำ
- ไม่มี -
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8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงำนทุกคน
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยัน และเงิน
พิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 3.47.94 ล้านบาท
เงินเดือนและค่ำแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนัก งานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนัก งานให้กับบริษัท
ซึ่งจะพิจารณาจากตาแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกาหนดเป็น
อัตราตายตัว
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริม
การออมเงิน รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่
เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงิน
สมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
8.5.5 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์
โดยอยู่บนพื้น ฐานของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษัทและบริษัทย่อยจึงกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสารวจความ
จาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่าย
โอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานมาเป็น คู่มือการปฏิบัติงาน และการน าความรู้มาประยุกต์ใ ช้กับงาน
ตลอดจนเกิด เป็น นวัต กรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึก ฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่าเสมอ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่
กับองค์กรตลอดไป
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the
Job Training : OJT) โดยมีผู้ชานาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
วิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนั้น
โดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่า และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิ บัติ
ภายใต้สถานการณ์จริง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนอง
ต่อทิศทางการด าเนิ น งานของบริ ษัท โดยเน้ น ในเชิงปฏิบัติ ที่ผู้เรียนสามารถนาไปปฏิบัติ งานหรือ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ทันที
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรโดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบาย
อย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมกาหนดให้ครอบคลุมกับจานวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100%
นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญต่อ
การสร้างระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
สร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักการก ากับดู แลกิจการที่ดีข องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหาร
และพนัก งานทุก คน มีคุณ ธรรม ซื่อสัต ย์สุจ ริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการ
ดาเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อ
ประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน
ดังนั้ น หลัก การก ากับดูแลกิจ การที่ดีข องบริษัท อัน ประกอบด้ วย นโยบายการกากับดู แล
กิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมเป็น
ประจา ซึ่งบริษัทเห็น ว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ
บริษัท www.cenplc.com
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กาหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้
กำรเข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่
ใสสะอาด บริ ษัทได้ มีส่ว นร่ วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจ กรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกาหนดนโยบายให้มี
แนวปฏิบัติ ก ารต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น โดยจะด าเนิ น การปรับปรุงคู่มือนโยบายการก ากับดู แลกิจ การ
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณพนั ก งานของบริ ษั ท ในเรื่ อง “การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
และเพื่ อ ระดั บ มาตรฐานในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งโปร่ ง ใสของบริ ษั ท ในปี 25 60
คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซึง่ ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
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ดังนั้น บริษัทจึงก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนั กงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของ
บริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา
หรือผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษัทไม่ว่ากรณีใ ดๆ รวมถึงด าเนิ นการจัดให้มีช่องทางในการ
รายงานหากมีการการกระทาที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว และกาหนดมาตรการในการ
คุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 682-6345
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150
E-mail : kenika@cenplc.com
9.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษทั
ย่อยหรือผู้บริหารบริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทาหน้าที่ในการดาเนิน
กิจ การและบริ หารกิจ การของบริษัทตามอานาจหน้ าที่ที่มีและได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ในปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรวมจานวน 4 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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1.
2.
3.
4.

รำยชื่อกรรมกำรบริหำร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
นายพรเทพ
พิพัฒน์ทั้งสกุล

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)

อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ด าเนิ น กิ จ การและบริ ห ารกิจ การของบริ ษัท ตามวัต ถุป ระสงค์ ข้ อบั งคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อย บริษัทร่ ว ม กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรั พยากรบุค คล การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณาและอนุมัติ ทั้ งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติ มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีก ารประชุม
คณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราว
ต่อไป
4. อนุ มัติ ก ารใช้จ่ายเงิน ลงทุน ที่สาคัญๆ ที่ได้ ก าหนดไว้ใ นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติ
อนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ
ทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้สานั กงาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา การตั ดจาหน่าย/ขาย
ทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
6. ให้คาแนะนาการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อ ของบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้
อานาจไว้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560

8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงิน สาหรับแต่ ละรายการไม่เกิน ตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษทั อื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษทั ให้
อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจการค้า
ปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
11. เป็ น คณะที่ ปรึ ก ษาฝ่ า ยจั ด การในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ นโยบายด้ านการเงิ น การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปั น
ผลประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ
อาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบอานาจนั้นๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอานาจดาเนิน ธุรกรรมทางการเงิน ของบริษัท เช่น การเปิด และปิดบัญชีธนาคาร /
สถาบันการเงิน โดยให้มีอานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชี
ธนาคาร รวมไปถึงก าหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้ มี
บัญชีอยู่
15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
16. กาหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือ
หน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตรา
สารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ ละส่วนไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารคนใด
คนหนึ่ง ทารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
17. พิจ ารณาเพิ่มหรื อลดสัด ส่ว นการลงทุน ใน บริษัทร่ว มและบริษัทย่อยเพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
18. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง
หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วน
ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติ หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เป็น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่ างๆ ตามหลัก การก ากับดู แลกิจ การที่ดี (Good Corporate
Governance)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จานวน 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3
ปี ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ
1. ดร.วิศษิ ฐ์
องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายยรรยง

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

วัฒนวงศ์พิทักษ์
พรนราดล

กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านวิศวกรรม
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 –
วันที่ 26 เมษายน 2563 โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ทุ ก ท่า น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ของบริ ษั ท ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
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อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของ
งบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจ ารณาแต่ งตั้ง โยกย้าย ความดีค วามชอบ และการเลิก จ้าง
หัว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ ว ยงานอื่น ใด ที่รับผิด ชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้อ งกับนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ว มประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่
มีนัยสาคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
9. กาหนดบทบาทเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ โดยดาเนิ นการให้ฝ่ายบริหารจัดทากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน และ
กากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้ง
เบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือในประเด็นอื่นๆ
ด้วย
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงินและการควบคุมภายใน
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11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็น เกี่ยวกับความถูก ต้องครบถ้วน เป็น ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ว มประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น
หรือคาปรึกษาในกรณีจาเป็น
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่ คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้ วยความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมิน ผลการปฏิบัติ งานโดยการประเมิน ตนเองและ
รายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็น เหตุ ใ ห้ก ารปฏิบัติ งานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกปี
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18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ต ามที่ ไ ด้ รับ มอบหมายดั ง กล่า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วาม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบใน
การดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท พิจ ารณารู ปแบบและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ,
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จานวน 3 คน ให้ดารง
ตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ตำแหน่ง
1. ดร.วิศษิ ฐ์
องค์พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
2. นายจักรธาร โยธานันท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารจ่ายค่ าตอบแทนให้ มีค วามเหมาะสมเพื่อให้เกิ ด ผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบ
ผลสาเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงิน
และสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจ ารณาให้ก ารจ่า ยค่าตอบแทนเป็น ไปตามเกณฑ์ที่หน่ ว ยงานทางการก าหนดหรื อ
ข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ
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การประเมินผลและค่าตอบแทนแก่ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการผู้จัดการ
7. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ และนาเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จานวน 3 คน ให้ดารง
ตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิด
ความชัดเจนต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญ
กับธุร กิจ หลัก ของบริ ษัทคือด้ านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตื อนภัยล่ว งหน้ าและ
รายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ด ารงต าแหน่ ง
หัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท
ในปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้
มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ให้ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนิน กิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของ
บริษัท
2. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทาการตรวจสอบ
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
6. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การ
โยกย้าย การถอดถอน การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ
โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ
ของบริ ษั ท ซึ่ ง มิ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ห าร และไม่ ร วมถึ ง ประธาน
กรรมการบริหาร
7. พิจ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด ซื้ อ ซ่อ มแซมและบารุ ง รัก ษา เช่ า และเช่า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น
เครื่องใช้สานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
ปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดง
สินค้าของบริษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดง
สินค้าของบริษัทที่ต่างประเทศ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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12. พิจ ารณาเรื่ องอื่น ๆ ตามความจาเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับ
เรื่องทรัพยากรบุคคล ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนั บสนุน และให้คาปรึก ษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศัก ยภาพในการ
แข่งขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงิน สินเชื่อของบริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
ให้อานาจไว้
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้อานาจไว้
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้ให้อานาจไว้
19. พิจ ารณาการป้องกัน ความเสี่ยงจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่ างประเทศ และอัต รา
ดอกเบี้ย
ผู้มีอำนำจควบคุม
- ไม่มี 9.3

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด
(1) กรรมกำรอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 มีน าคม 2552 เป็นต้น ไป ได้มีก ารแก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้น คุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้
กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่ำข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน โดยกาหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดการถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรื อเคยเป็ น กรรมการที่มีส่ว นร่ว มบริ หารงาน ลูก จ้าง พนั ก งาน ที่ปรึก ษาที่ไ ด้
เงิน เดื อนประจ า หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็น บุคคลที่มีค วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุ ม ของบริษั ท ในลั ก ษณะที่อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจ
ควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลัก ษณะดั งกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตั้ งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้ว แต่ จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจ การของบริษัท
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่ว นที่มีนัยในห้างหุ้นส่ว น หรือเป็น กรรมการที่มีส่ว นร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนัก งาน ที่ปรึกษาที่รับเงิ นเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
ภายหลังได้ รั บการแต่ งตั้ งให้เป็น กรรมการอิสระที่มีลัก ษณะเป็น ไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด
- กำรสรรหำกรรมกำร ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ
แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์
เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่ อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ชอบร่ว มกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท
สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็น ไปตามองค์ประกอบ
กรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และให้นาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตาแหน่ง บริษัท
จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจานวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
- กำรสรรหำผู้บ ริหำรระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ซึ่ง
ปัจ จุบัน บริ ษัทยังมิได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็น ทางการแต่ ใ นกระบวนการคัด เลือก
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้ านอุต สาหกรรม การบริหารจัด การบัญชีและการเงิน
กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จาเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนา
ประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติ
การทางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหน้าที่
ความรับผิด ชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติ ตามหลักการทั่ว ไปของคู่มือ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyally)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที่
ในปี 2560 บริ ษัทได้ มีก ารจัด โครงสร้างกรรมการ ทาให้สัดส่วนกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 60
9.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทไม่มีบริษัทร่วมมีแต่บริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถ ความชานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน
เพื่อกากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การ
จัดทาบัญชีให้ทันต่อการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่น เดียวกัน กับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตาม
หลัก เกณฑ์ข อง พ.ร.บ.หลั ก ทรั พย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รับรองความถูกต้อง...........................................
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รายการได้มาและการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การกากับดู แลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ
9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
 บริ ษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกาหนดไว้ใ นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ต้ อง
ปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึก
ที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดย
มิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อ มูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็น การสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทา
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการ
นาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
 นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว
โดยกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2560 กรรมการ ผู้ บริ ห ารและพนั ก งานของบริษั ท ได้ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบีย บอย่ า ง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
กำรกำหนดเรือ่ งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
 บริ ษัทได้ กาหนดห้ามมิให้ก รรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนั กงาน ซึ่งอยู่ในหน่ว ยงานที่
รับทราบข้อมูลภายในทาการซื้อหรือขายหลัก ทรัพย์ของบริษัทในช่ว ง 1 เดื อนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้อง
แจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่
มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดาเนินการ
ตามที่กาหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตาแหน่งใหม่ ต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต.
 เลขานุก ารบริ ษัทได้ จัด ทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี และจัดส่งให้
กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
 ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่า
มีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายหุ้น
รับรองความถูกต้อง...........................................
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 บริษัทมีนโยบายจะดาเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทา
การซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทาการซื้อขาย
9.6
1.

2.

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 12,230,000.-บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 0 บาท
ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวน
เงิน 0 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จานวนเงินรวม 0 บาท

9.7

กำรปฏิบัตติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดใี นเรือ่ งอื่นๆ
เพื่อให้สอดคล้อง “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2555” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการ
กากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และกาหนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ค วามสาคัญกับแนวปฏิบัติ ที่ดี สาหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณ ภาพของ
หนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม และบทบาทการเข้าร่วมประชุมของประธานและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังคงดาเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อ
ความยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการ
กระท าใดๆ อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยท าหน้ า ที่ ดู แ ล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การเข้าถึงสารสนเทศอย่ างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิใ นการเข้าร่ว มประชุมเพื่อ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
คาชี้แจงและเหตุ ผลประกอบในแต่ ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัด
ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
3. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจา
ทุกปี นาเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็วมีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีสานักงานกฎหมายที่เป็น บุคคลอิสระเป็นผู้
ตรวจสอบการนับคะแนน ทาหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับ
คะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET
Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
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7. คณะกรรมการบริษัทจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุด ย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลา
ประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ
วาระที่ต้ องมีก ารลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคาถาม
คาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จ
สิ้น การประชุ มเพื่ อให้ ผู้ ถือ หุ้ น มั่ น ใจว่ าองค์ ประกอบของการจั ด ประชุ ม ตั้ ง แต่ ก าร
ตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนั บจ านวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉัน ทะ เพื่ อ
นับเป็นองค์ประชุม การดาเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไม่มีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง
และการสรุปมติของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท
1. สิทธิขั้นพื้นฐำน
 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิด เห็นและร่ว ม
ตัดสินใจ โดยการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สาคัญที่
กระทบต่อบริษัท เช่น การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
 สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกาไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
 สิท ธิ ใ นการรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารของกิ จ การที่ เ พี ย งพอ ทั น เวลา และทั น ต่ อ
เหตุ การณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ ได้ อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้ อง
เปิด เผย แต่ หากบริ ษัทเห็นว่ามีความจ าเป็น ที่ผู้ถือหุ้นควรได้ รับทราบ บริษัทก็จ ะ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล นั้ น ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย www.set.or.th และ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com
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2. สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญ
ผู้ถือหุ้ น มีสิท ธิรั บทราบข้ อมูลอย่างเท่าเที ยมกัน โดยบริษัท ได้ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้อง
เปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้
 บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ
บริ ษัท ณ วัน ปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจ าปีปัจจุบัน ก่อนวัน ประชุม
จานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์
ของบริษัท เพื่อเป็น ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่
จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
 ข้อมูลผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขาย
สินทรัพย์ที่สาคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มั่น ใจและเชื่อมั่น ว่าโครงสร้ างการ ดาเนิน งานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อม
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหุน้ ในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
 บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่ว นน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรื อผู้ถื อหุ้น ต่ างชาติ สามารถติ ด ต่ อสอบถามข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ ษัทโดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพท์สายตรง (02) 682-6345
ต่อ 150
3. สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120
วัน) นับแต่วันสิ้นสุด รอบปีบัญชี โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ ติดตามดูแลผลการดาเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มี
ความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ อนุมัติจากผู้ถือ
หุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ปฏิบัติ
ตามแนวทาง การจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist
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ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุ้น
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่ปี 2549 – 2560 ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ทั้งนี้เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้น ที่มาร่ ว มประชุมด้ ว ย พร้อมสนับสนุ นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน
2560 เวลา 14.00 น. ในการประชุมทุกปี บริษัทจะคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน
2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วม
ประชุม
 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) ในวันที่ 21 มีนาคม
2560 เป็นการล่ว งหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และเป็น ข้อมูลเดี ยวกับที่
บริ ษัท มอบให้บ ริ ษั ท ศู น ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด ซึ่ง เป็ น นาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษ
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 4 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น 23 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้ง
ได้ ลงประกาศโฆษณาหนั งสือพิมพ์ ข่าวหุ้นเป็นเวลาติ ด ต่ อกัน 3 วัน และก่อนวัน
ประชุม 24 วัน คือในวันที่ 3- 5 เมษายน 2560
 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม
พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3
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แบบ ได้ที่ เว็บไซต์ ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการ
เผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถ
ส่งใบมอบฉัน ทะเป็น การล่ว งหน้ าได้ ไม่น้ อยกว่า 1 วั น ทาการ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1
ชั่ว โมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภาย
หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่
ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการ
ลงคะแนนเสียง
 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่ งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็น
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสาคัญ ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการ
บริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็น 100% ซึ่งประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
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นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จานวน 2 คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และ
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ จากบริษัทสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด
เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดาเนินการประชุมทาหน้าที่แจ้งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ต้องลงมติในแต่ ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
กาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้น มี
สิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
 ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่ม
วาระหรือเปลี่ ยนแปลงข้อมู ลสาคัญโดยไม่ได้ แจ้งให้ผู้ถื อหุ้น ทราบล่ว งหน้ า และจั ด สรรเวลาให้
เหมาะสมเพียงพอกับการนาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิด เห็น อย่างเต็มที่ใ นแต่ ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อ งได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในปี 2560 ได้มีผู้ถือหุ้น 3 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมทั้งคาถาม-คาตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร
 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทาโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบ
ฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอน
การลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งด
ออก เสียง และนามาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ บริษัทได้นาระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลง
มติ บนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรั บทราบพร้ อมกัน เพื่อให้เกิด ความถูกต้ อง รวดเร็ว สามารถประกาศผล
คะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
สาหรั บ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระเป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
วาระที่
1-2
3
4
5
6
7

เห็นด้วย
ราย
หุ้น
71 352,211,291
74 352,213,894
77 353,274,094
77 352,242,719
80 353,302,725
82 353,312,725

%
ราย
100.000 100.000 100.000 99.700 1
100.000 100.000 -

ไม่เห็นด้วย
หุ้น
%
ราย
10
0.000 1
-

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หุ้น
%
ราย หุ้น
1,060,000 0.300 -

สำหรับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่
1. กำรแต่ง ตั้ง กรรมกำรบริษัท : บริษัทได้ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุ
ไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ ผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ดู ถึ ง ความเหมาะสมด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็น ผู้ มีคุณ ธรรม และมีป ระวัติ ก ารทางานที่ ไม่ด่ างพร้อย และมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและ
จัดสรร โดยพิจารณากาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง ตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง เป็น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจาทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิ
ประโยชน์ อื่ น ๆ และเปิ ด เผยค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ น รายบุ ค คลในรายงานประจ าปี หั ว ข้ อ
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
3. กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี คุณ ภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และ ความสัมพัน ธ์กับบริษัท จ านวนปีที่ทา
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน
กับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้ง
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้
ชี้แจงไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
4. กำรจ่ำยเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปันผล
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี
ปัจ จุบัน กับปีที่ผ่านมา พร้ อมทั้งระบุวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวัน ปิด สมุด
ทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับกำรประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีก รรมการท่านใดมีส่ว นได้ ส่ว นเสีย หรือมีส่ว นเกี่ยวข้องใน
วาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระ
นั้นๆ
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ ของ
บริษัท ในวันทาการถัดไป
 เลขานุ ก ารบริ ษัท บัน ทึก ข้อมูลและจัด ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างถูก ต้ อ ง
ครบถ้วน มีร ายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุก ารลา คาชี้แจงที่เป็น
สาระสาคัญ ค าถามหรื อ ค าตอบหรื อ ข้อคิ ด เห็ น โดยสรุ ป รายละเอียดในแต่ ละวาระเป็ น ไปตาม
ข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้ ว ย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดั งกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็ น
ประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุม
ในคราวถัด ไป พร้ อมทั้งดาเนิ นการนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่ อกระทรวงพาณิชย์ภ ายใน
ระยะเวลาที่ก ฎหมายก าหนด สาหรั บผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมได้ บริษัทได้ ถ่ายภาพ
บรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการ
ประชุม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560

 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ อนุ มัติ ก ารจ่ายเงิน ปัน ผล บริษัทได้ แจ้งมติ ที่ประชุมรวมถึง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงาน
กับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. กำรกระจำยหุ้นกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
 บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
 บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดผู้ถือหุ้น (Record
Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560
 คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ
4.34 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
 สัดส่ว นการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 73.94 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
 บริ ษัท มีสัด ส่ ว นการถือหุ้ น ของนั ก ลงทุน สถาบัน รวมกัน เท่า กับร้อ ยละ 7.36 ของหุ้น ที่
ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัตติ ่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลและให้ความสาคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี (AGM) ที่จัดโดย สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
พร้อมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาปี 2560 โดยบริษัทได้เข้าร่วม
โครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกัน ให้เกิดกับผู้ถือหุ้น ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญ
และได้กาหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกาหนดกระบวนการที่
อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้ โดยไม่ยุ่งยากจนเกิน ไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มี
ข้อจากัด ดังนี้
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1. กำรใช้สิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทาหนังสือนั ดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
(2) การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถื อหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่ง
หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
(3) ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน
2560 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งจานวน 11 ท่าน และโดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดาเนิน การจัดส่งหนั งสือเชิญ
ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า 23 วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์  การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้ามากกว่า
30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
(4) บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่ว มประชุมด้ ว ยตนเอง ซึ่ง
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุค คลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็น
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็น แบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น ) ซึ่งได้ แนบไปพร้อมกับหนั งสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ ข องบริษัท
www.cenplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้
บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสาหรับติดหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มีผู้รับมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เป็นผู้ออกเสียงแทน
ดังนี้
รำยละเอียด

จำนวน (รำย)

ผู้ถือหุ้นตำมนำยทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

3,303
82
31
51
33
18

จำนวนหุ้น
745,141,378
353,312,725
47,264,987
306,047,738
290,532,543
15,515,195

สัดส่วน
ร้อยละ
100.00
47.42
6.34
41.08
39.00
2.08
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(5) บริษัทดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัด
ประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจก
ให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับ
คะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็น ด้ว ย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้ น แล้ว จะน ามาหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดั งนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้
ถือหุ้ น ที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง ผู้ถื อหุ้ น ดั ง กล่ าวจะลงนามในบั ต รลงคะแนน แล้ ว ชู บัต ร
ลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม
จานวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode
พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผล
การลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจานวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่
เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง
ในปี 2560 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบ
วาระสาคัญ คื อ วาระเลือกตั้ งกรรมการบริษัท โดยเปิ ด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้น คัด เลือกกรรมการเป็ น
รายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สานักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(7) บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ
/ ได้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ให้
แล้ว เสร็จ ภายใน 14 วัน โดยมีร ายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งค าถามและค าตอบที่เกิดขึ้น ในที่
ประชุมสาหรับผู้ถือหุ้น ที่มิได้มาร่ว มประชุมสามารถ ตรวจสอบรายงานการประชุมได้จ ากเว็บไซต์
บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย
2. กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริ ษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกาหนดไว้ใ นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ต้ อง
ปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึก
ที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดย
มิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
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เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็น การสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทา
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการ
นาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว
โดยกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
3. กำรกำหนดเรื่องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
บริ ษัทได้ กาหนดห้ามมิให้ก รรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนั กงาน ซึ่งอยู่ในหน่ว ยงานที่
รับทราบข้อมูลภายในทาการ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกาหนดให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อ ขายหุ้นของบริษัท
ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจาก
วัน ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลง และส่ งส าเนาให้เ ลขานุ ก ารบริษั ท ซึ่ งเป็ น หน้ า ที่ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ แ ละ
ดาเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตาแหน่งใหม่ ต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เลขานุ การบริ ษัทได้ จัดทาก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้
กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายจะดาเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทา
การซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริ ษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1
วัน ก่อนทาการซื้อขาย
ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม
4. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจาปีอย่างละเอียด
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
 การท ารายการระหว่ า งกั น คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การด้ ว ยความรอบคอบ
สมเหตุสมผล คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทาอย่างยุติธรรม โดยกาหนดราคา
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เป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่ าวด้วยความโปร่งใส และ
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยว
โยงกัน บริ ษัทได้ ปฏิบัติ ต ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมั ติจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทา
รายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
 บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียง
ในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมี
อิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษทั ที่
มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง
การก าหนดราคา มู ล ค่ าของรายการ และกรรมการบริ ษั ทที่ มี ค วามเห็ น ต่ างจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษทั (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กาหนดและได้เผยแพร่
บนเว็บไซด์ ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิ ด ความโปร่งใส รวมทั้งมีก ารบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
บริษัทย่อยเท่านั้น และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากัดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใ ช่บริษัทย่อย และไม่มีก ารทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผย
รายการระหว่างกันซึ่งกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี
2560 ไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
5. กำรดูแลเรื่องกำรซื้อขำยสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่อง
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสว่ น
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
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ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวม
จานวน 5 รายการ กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผย
ผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์บริษัท
หมวดที่ 3 กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทาเป็นนโยบาย
และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ” ไว้
ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท เคารพต่ อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู้ ถื อ หุ้ น ตามที่ ก าหนดไว้ โ ดยกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ
ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไก
ที่ทาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดง
อยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน)
ในปี 2560 บริ ษั ท งดจ่ายเงิน ปัน ผลจากผลประกอบการปี 2558 เนื่ องจากบริษัทผลการ
ดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ทาให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
บริ ษัทมีก ารรายงานผลการดำเนิน ของกิจการที่ถูก ต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่าง
สม่าเสมอเป็นประจาทุก ไตรมาส และเปิดเผยการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือน
ทากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญหลากหลายรูปแบบ
อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค
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2. พนักงำน
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสาเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม
สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรม
และนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทางาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่น
ในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน
อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน
รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า
ในการท างานให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คนโดยเท่ า เทีย มกั น มี ก ารส่ งเสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ แ ละ
ความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิ จในอนาคต
รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทย่อยยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทางานผ่านช่องทาง
ทีก่ าหนด
ค่ำตอบแทนของพนักงำน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสมทั้งในระยะสั้น ที่สอดคล้องกับผลการด าเนิ นงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับ
บริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัด ผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
สวัสดิก ำรพนั ก งำน : บริ ษัทได้ จัด ตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพเพื่อดู แลผลประโยชน์ แก่
พนั กงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงิน ไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนั กงาน
ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงิน
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สมทบกองทุ นทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ ากองทุนใน
อัต ราเดี ยวกัน ด้ ว ย เมื่ อ พนั ก งานพ้น สมาชิ ก ภาพ พนั ก งานจะได้ รับ เงิ น สมทบรวมทั้ งส่ ว นเฉลี่ ย
ผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ก รโดยจัดให้มีการ
เลือกตั้ ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนั ก งาน และเป็น สื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท ย่อ ย เพื่ อช่ว ยเหลือ และบรรเทาความ
เดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คาปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้
จัด สวัสดิ การและสิทธิประโยชน์ ขั้นพื้น ฐานตามที่ก ฎหมายก าหนด อาทิ วัน เวลาทางาน วัน หยุด
วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการ ประกั นสังคม กองทุนเงินทดแทน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทางาน
- จัดให้มสี ่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
เป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มโี รงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสานักงานและโรงงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของ
พนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
5 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
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- จัดให้มีเงินบาเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุ
งาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัด ให้ มีก ารแข่ง ขัน กีฬ า เพื่ อเสริมสร้ างสุข ภาพที่ดี สร้างความสามัค คี และสาน
สัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณ ภาพชีวิต โดยบริษัทย่อยจัด ให้การ
ฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ของจานวนพนักงาน ณ วัน
สิ้นปี
กำรฝึกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง
จำนวนพนักงำน ณ สิ้นปี 2560

จำนวนพนักงำน
104 คน
19 คน
123 คน

อัตรำกำรฝึกอบรม
84.55%
15.45%
100.00%

ชื่อหลักสูตร
อนุรักษ์การได้ยินอันตรายจากเสียงดังปี 2560
Internal Audit Training Course (ISO19011:2011)
ทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงานอย่างมืออาชีพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทางานใหม่
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
อบรมดับเพลิงและการหนีไฟ
การจัดทางบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง
รุ่นที่ 2/60
การสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า
การบริหารและการจัดการพลังงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

จำนวนชั่วโมง
6
12
12
6
6
6
6
6
6
6
12
12
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ชื่อหลักสูตร
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ควบคุมประจาหม้อไอน้า
การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังใน Social Media รุ่นที่ 3
การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่
รวมผลประโยชน์พนักงานและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงิน
การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
จำนวนชั่วโมง
6
30
6
6
6
6
156

ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน : บริษัทและ
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน ด้วยการ กาหนด
นโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อด าเนิ นงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางานสม่าเสมอ มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
สื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้
- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทางานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพ
ปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทางาน และมีวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทางานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความ
ปลอดภัย ในการทางานของผู้ใ ต้ บังคับบัญชาให้เป็น ไป ตามระเบียบและกฎแห่งความ
ปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดขึ้นอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการ
ดาเนินงานดังนี้
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บริษัทย่อย
RWI
UWC

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ
จานวนลูกจ้าง
จานวน
(คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
163
11
2
13
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

ชาย
11
18
1
30

จานวน (คน)
หญิง
รวม
3
14
7
25
1
10
40

ปี 2560
31 คน

ปี 2559
32 คน

12 คน
3 คน

4 คน
ไม่มี

ช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับพนักงำน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการสื่อสาร
เสนอแนะ ร้ อ งเรี ย น แจ้ ง ปั ญ หาต่ า งๆ และร้ อ งทุ ก ข์ เ กี่ ย วกั บ การทำงาน ระหว่ า งพนั ก งานกั บ
ผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น และด าเนิ น การสรุ ป ข้ อ เสนอแนะ และประเด็ น ต่ า งๆ เพื่ อ เสนอแนะต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลาดับต่อไป
บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติทไี่ ม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง
การแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
ในปี 2560 ข้อเสนอแนะต่ างๆ ได้ รับการพิจารณาและด าเนิน การแก้ไข เพื่อเป็น การรักษา
ความสัมพันธ์อัน ดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนัก งานทุก ระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน และดาเนินการโดยใช้กลไกที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส
ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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3. ลูกค้ำ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้
บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอ ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริก ารในราคาที่เป็น
ธรรม
บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของ
ธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
 จัดให้มีก ารให้ค าแนะนา รวมถึงข้อมูลที่ถูก ต้องและเพียงพอแก่ลูก ค้า ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาความลับ
ของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
 ให้ความสาคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมชิอบ
 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ลู ก ค้ า ด้ ว ยฉลากสิ น ค้ า ที่ ชั ด เจน
นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกาหนดไว้
 จัด ให้มี ห น่ ว ยงานเพื่อ ให้บ ริ ก ารลู ก ค้ า หรื อ ผู้ บริ โ ภค ร้อ งเรีย น สอบถามข้อ มู ล และ
เสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดาเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัท และ
บริษัทย่อยได้นามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้
กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสาคัญต่อ
เรื่องดั งกล่าว โดยกาหนดให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุก ครั้ง เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. คู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็น
ธรรม ปฏิบัติ ต ามข้อตกลงที่มีต่ อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้ ก รอบของกฎหมายและ
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
5. คู่ค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่
นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า
 มุ่ง สร้ า งความสัม พั น ธ์ ความร่ ว มมื อที่ ดี และการพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร่ ว มกั บ คู่ค้ า เพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win
Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสาคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
6. เจ้ำหนี้
บริษัทและบริษัทย่อยรั กษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมสร้าง
ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชาระให้เจ้าหนี้ตรงตาม
กาหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริษัทและบริ ษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงิน ผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
ในปี 2560 บริษัท จ่ายเงิน ให้กับเจ้าหนี้ ก ารค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงิน ที่ได้ ต กลงไว้
ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชาระหนี้แต่อย่างใด
7. แรงงำน
บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดาเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริ ษัท และบริ ษั ทย่ อ ยด าเนิ น ธุร กิจ โดยเคารพต่ อกฎหมายและหลัก สิ ทธิ มนุ ษ ยชนอย่ า ง
เคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
รับรองความถูกต้อง...........................................
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การเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติ
พื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนาไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่
การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับ
การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
ใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
ตลอดระยะเวลาของการด าเนิ น ธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติก ารปฏิบัติ ต่ อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
9. สิทธิทำงกำรเมือง
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อานาจหน้าที่
ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
10. ภำครัฐ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยด าเนิ น ธุรกิจ ภายใต้ ข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่ างๆ ของ
หน่วยงานที่กากับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่ าวสารที่ถูกต้ อง ตามที่
หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษี
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกาหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้ก ำหนดนโยบายให้
มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุก ระดับอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป ดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกาไร
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดาเนินงานของบริษัทย่อย ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
 จัดกิจ กรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด
การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา เป็นต้น
 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จ าเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
น้อยที่สุด
บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่ อ
สังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน อุต สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดาเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน
บริ ษัทย่อยได้ รับใบประกาศนี ยบัตรสถานประกอบการตัว อย่างการบริหารจัด การด้านยา
เสพติ ด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิ การและ
คุ้มครองแรงงาน
12. สิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่ง
ในพันธกิจของบริษัท
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
 ปรั บปรุ งและพัฒ นากระบวนการผลิต เครื่องจัก รและเทคโนโลยีอย่างต่ อเนื่ อง มีก าร
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม : บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึง
ความสาคัญต่ อการรณรงค์ปลูกจิตสานึก ที่ดี แก่ผู้บริหารและพนัก งานในการมีส่ว นร่ว มดู แลรัก ษา
สิ่งแวดล้อม จึงเสริ มสร้ างความรู้ เรื่ องสิ่งแวดล้อมผ่านนิ ทรรศการ ป้ายประชาสัมพัน ธ์ พร้อม
เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทาอย่าง
ต่อเนื่อง
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กำรส่ ง เสริมให้ มีก ำรใช้ท รั พยำกรอย่ำงมีป ระสิทธิ ภำพ : บริษั ทและบริ ษัทย่ อยก าหนด
นโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และ
สร้างจิตสานึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ามัน และ
น้าประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทางานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน
 ส่งเสริมให้มีก ระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่ งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์
(Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับ
อากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัด
พลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบ
สารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหา
กับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
 ลดปริ มาณการใช้ ก ระดาษด้ ว ยการรณรงค์ใ ห้ใ ช้ก ระดาษ 2 หน้ า พร้อมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วน
โรงงานและ สานักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
นโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ : บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือ
นโยบายการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัท และบริษัทย่อยจะไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการ
สนั บสนุ น ให้พนัก งานสร้างสรรค์น วัตกรรมต่ างๆ ทั้งด้ านขบวนการผลิต ผลิต ภัณฑ์ และบริก าร
รวมถึงการร่วมคิดร่วมทากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่
มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า
นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น และกำรให้หรือรับสินบน
เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้
มีก ารสร้างความสาเร็ จของงานด้ ว ยวิธีการทุจ ริต โดยพนัก งานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้าน
การทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยได้จัดทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ อันเป็น การเรียกร้องหรือ
ยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจ
ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์อัน
ชอบธรรม
 ห้า มกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริห าร และพนั ก งาน ให้ หรื อ เสนอที่จ ะให้ ท รั พย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์ อื่น ใดแก่ บุค คลภายนอก เพื่อจู งใจให้บุ ค คลนั้ น กระทาหรื อละเว้น การ
กระทาใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนั กงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จ ะแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
หลักกำรและกระบวนในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กากับดูแลการ
ประเมินความเสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความ
เสี่ยงแต่ ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมิน โอกาสและผลกระทบ โดยผลการ
ประเมินจะนามาจัด ทาแผนการบริหารจัด การความเสี่ยง และสร้างระบบ ควบคุมความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และ
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายต่ อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัท และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีกระบวนการทางานที่เป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็น
เงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
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กำรดำเนินงำน ปี 2560
1. บริษัทส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การอบรม / สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
การมีส่วนร่วม นาไปสู่การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่
- หลักสูตร “การอบรมปฐมนิเทศพนัก งานใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน” เพื่อ
ฝึก อบรมและให้ค วามรู้ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. กำรแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียน
เพื่อให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่ พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรง
และทางอ้อม การกระทาผิด กฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการ
ร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 682-6345
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน)
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 682-6344
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท
เป็ น ผู้ พิ จ ารณารั บ เรื่ องแจ้ ง เบาะแสข้ อ ร้ องเรี ย น และข้ อ เสนอแนะของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ คณะ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
มำตรกำรคุ้มครองผู้รอ้ งเรียน (Whistle Blowing)
 บริษัทกาหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน
หรือแจ้งเบาะแสการกระทาคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของ
ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
 บริ ษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็ น ความลับ และค านึ งถึงความปลอดภัยของ
ผู้ร้องเรียน โดยกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง
การแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
 บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็น
ธรรม ด าเนิ นการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของ
บริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่ อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในปี 2560 ที่ผ่านมาการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ไม่ปรากฏว่าถูกด าเนิ นการโดยหน่วยงาน
กากับดูแล เนื่ องจากไม่ได้ ประกาศข้อมูลจากเหตุ การณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก าหนด
รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า
และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ พิจารณา
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงาน
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และได้จัดทา
“นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ” ซึ่งได้
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทด าเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัท อื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาส
เติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ
และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้ อย่างมั่น คงในระยะยาว ดั งนั้ น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
โปร่งใสและเป็น ธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจได้ทราบข่าวสารที่สาคัญของบริษัทอย่างถู กต้ อง ครบถ้ว น
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. กำรกำกับดูแลกิจกำร บริษัทได้จัดทาและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการก ากับดู แลตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้น อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิด ชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติก ารต่ อต้านการทุจ ริต และ
คอร์รัปชั่นโดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน บริษัทได้ดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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 ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยในแบบแสดงรำยงำนข้ อ มูล ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำปีของบริษัท บริษัทได้จัดทาและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดย
ได้ มี ก ารดู แ ลปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ โดยเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com
ในปี 2560 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ รั บ การด าเนิ น การจาก ส านั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 ด้ำนงบกำรเงินประจำปีและงบกำรเงินประจำไตรมำส คณะกรรมการบริษัทตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจัดทารายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทางบการเงิน
เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนิ นงานที่แท้จ ริงของบริษัท ซึ่งได้จัดทางบการเงิน และผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทก่อ นเผยแพร่ ต่ อผู้ถือหุ้น และน าส่งตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคาอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
การลงทุน
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชานาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความ
เห็น ชอบจากสานั ก ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีค วามสัมพัน ธ์ หรือส่ว นได้ เสียกับบริษัท /
บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั อย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผย
ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของ
รายงานประจาปี
ในปี 2560 ได้เปิด เผยงบการเงินของบริษัททุก รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของ
บริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อ สังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้
นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่ง
แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดาเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนด
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3. กำรกำกับดูแลกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน บริษัทตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. กำรเปิดเผยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รำยกำรระหว่ำงกัน ) และ/หรือ กำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ การทารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัด ปัญหาความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มี
การเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานั กงาน ก.ล.ต. เปิด เผยชื่อบุค คลที่ทารายการ ความสัมพัน ธ์ ลักษณะของ
รายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่ อตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ
“รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 2 รายการ เป็นการทา
รายการกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. กำรกำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้องจัดทำแบบรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทาแบบรายงาต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหาร และรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายงานการถือครองหลัก ทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้ รับการแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1)
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย
โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2)
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 การแสดงชื่อบุค คลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)
ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ได้ ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลัก ทรัพย์ข อง
บริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงาน
ประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการ
จัดการ”
6. กำรกำหนดให้กรรมกำรบริษทั และผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อ
บริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้ง
แรก
 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกสิ้นปี
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดย
ต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้น ไม่ต้ องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีก ารเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 ให้ก รรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่ว นได้ เสีย แก่เลขานุ ก ารบริษัท
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วัน ต้ องรายงานประจ าปีนั บจากวันสิ้น ปี เลขานุ ก าร
บริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดย
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี เรื่อง การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
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8. กำรกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กาหนดไว้
ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุก
คนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
9. กำรพบปะและสื่อ สำรข้ อมูล ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับ ผู้บริหำรระดับ สูง และ
ผู้บัง คับบัญชำสูง สุดของทุกหน่วยงำนทั้ง บริษัทและบริษัทย่อ ย บริษัทและบริษัทย่อ ยจัด ให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน่วยงานเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์
การดาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2560 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริ หารระดั บสู ง และผู้บัง คับบัญชาสูง สุด ของทุก หน่ ว ยงาน เป็ น ประจ าทุก เดื อน โดย
เสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทางาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็น
อิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
10. งำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้กาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร
เลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 682-6345 ต่อ 150 โทรสาร : (02) 682-6344
E-mail : kenika@cenplc.com
นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลใน
การพิจารณาการลงทุน หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคล
ดังกล่าวมาโดยตลอด
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ต้อนรับนักลงทุน เพื่อ Company Visit บริษัทย่อย และ
สื่อสารข้อมูลผ่านการจัดงาน โดยการออก Opportunity day เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน
รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท และ
บริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
รับรองความถูกต้อง...........................................
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นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
เวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้
1. เปิด เผยโครงสร้ำงกำรถือ หุ้น โดยเปิดเผยสัดส่ว นการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10
อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจาปีปัจจุบันก่อนวันวัน
ประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดยแสดง
จานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปิ ด เผยลั ก ษณะกำรประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย และวิ เ คราะห์ ภ าวะ
อุต สาหกรรมและศัก ยภาพในการแข่งขันของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงมีก ารวิเคราะห์ผลการ
ดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิน ของบริษัท ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ลัก ษณะการประกอบ
ธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ” และผ่านเว็บไซต์ ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อ ย ในรายงานประจ าปี ในหัว ข้อ
“โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ” และแบบ 56-1 หัว ข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
5. เปิ ด เผยปั จจั ย ควำมเสี่ย งของบริ ษัท และบริ ษั ทย่ อ ย ลัก ษณะความเสี่ ยง สาเหตุ และ
ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความ
เสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”
6. เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ รวมทั้งประวัติ
บทบาท และหน้าที่ จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้ รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงาน
ประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่อง
สรุปจ านวนครั้ งการเข้าร่ ว มประชุม และหัว ข้อ “ข้อมูลส่ว นบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อ ย
รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับ จากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจาปี หัวข้อ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
8. เปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ ในหมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจาปี
และ แบบ 56-1
9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน ผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี หัวข้อ
“โครงสร้ างการถือหุ้น และการจัด การ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่าย
เงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
10. เปิดเผยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริก ารอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือ
บริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ” และแบบ 56-1 ใน
หัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
11. เปิดเผยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัท ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหาร
จัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ” และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิดเผยกำรควบคุมภำยในและ ผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน ตามข้อกาหนดของ
สานั ก งาน ก.ล.ต. พร้ อมรายงานการก ากับดู แลกิจ การจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงาน
ประจาปี หัวข้อ “รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ
“เอกสารแนบ 5”
13. เปิดเผยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ในหมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย หัวข้อ “ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ” ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
14. เปิดเผยงบกำรเงินของบริษัททุกรำยไตรมำส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
15. เปิดเผยรำยงำนประจำปีข องบริษัท และหนั งสือ นัด ประชุมผู้ถือ หุ้น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 144 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้ าที่สาคัญในการชี้แนะทิศทางการดาเนินงานของบริษัท
ติดตามดูแลการทางานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน กากับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อม
ดูแลให้บริษัท มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท
- มีการกระทาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทาผิดด้านการทุจริตหรือกระทาผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่ก รรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกากับดูแลกิจ การของ
บริษัท
- มีก รณีเกี่ยวกับชื่อ เสียงในทางลบของบริษัท เนื่ องจากความล้มเหลวในการทาหน้ า ที่
สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนาให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย นาหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวได้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตาม
หลักการกากับดูแล กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตก ต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคาชี้แจง
หลักกำร
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการ
อิสระ และไม่ความเป็นบุคคลเดียวกันกับ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

คำชี้แจง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มี มติแต่งตั้งให้
นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง เป็นประธานกรรมการ
บริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเป็น กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูก พัน ของ
บริษัท
บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้
ปฏิบัติ หน้ าที่ด้ ว ยความเข้าใจในหลัก การก ากับ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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หลักกำร

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

คำชี้แจง
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการควรมีกาหนดจานวนปีในการดารง
กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงาน
ตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
ถ่ว งดุ ล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด มั่น
ในการบริหารงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ผู้อนุ มัติ เลือกตั้ ง
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่าง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความรู้
น้อย 1 คน ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ
ด้านบัญชี เช่น Certified Public Account (CPA), การเงิน เพียงพอที่จ ะทาหน้ าที่ ใ นการสอบทาน
Continuing professional development (CPD)
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน อย่างถูก ต้องและ
เป็นต้น
เพียงพอ
1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
นโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต้ อ งการสรรหาให้ มี ค วาม
หลากหลายสาหรับผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็นที่ยังขาดอยู่ใ น
คณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้าง
คณะกรรมการ
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้า ที่
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ
31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

จานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
3
1
4
6
6
9
1
10

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

สัดส่วน
ร้อยละ
40.00
00.00
60.00
100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
กรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการ อิสระจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทางานของฝ่าย
จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้าน
แนวทางที่อาจก่อให้เกิด ความไม่เป็น ธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่ อผลประโยชน์ ข อง
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดาเนินงาน กาหนดนโยบาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสาคัญในการ กากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
1.1 ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัท
และปฏิบัติข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งได้กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการ และ หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
1.2 กำรสรรหำกรรมกำร
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
1.3 กำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกระบวนกำรสรรหำ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยัง
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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1.4 วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร
 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดารงตาแหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้า
มาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทได้เปิด เผยวัน
เดื อ นปี ที่ ก รรมการบริ ษั ท และกรรมการอิ ส ระได้ เ ข้ า ด ารงต าแหน่ ง ไว้ ใ นแบบ 56-1 ข้ อ 8.1
คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ งกรรมการ เพราะเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็ มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ก าหนดวาระการดารงต าแหน่ งของกรรมการอิสระไว้
เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่
ออกตามวาระโดยมีจานวนปีการดารงตาแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และ
รายงานประจาปี
ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ จานวน 6 คน ดังนี้
จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
26 สิงหาคม 2551
9 ปี
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
26 สิงหาคม 2551
9 ปี
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์ 24 ธันวาคม 2555
9 ปี
4. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
13 สิงหาคม 2557
3 ปี
5. ดร.วิศษิ ฐ์
องค์พิพัฒนกุล 14 สิงหาคม 2558
2 ปี
6. ผศ. ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1 ปี
รำยชื่อกรรมกำรอิสระ

ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้

1.5 กำรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำร
 บริษัทกาหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ต้องไม่เกิน 5 บริ ษัท เพื่อให้ ก รรมการบริษัททุก ท่านมีค วามตั้ งใจและมุ่งมั่น ในการปฏิบัติ หน้ าที่
กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
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 คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ ก รรมการหรื อ ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริ หาร ในกลุ่มที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีค วามชานาญในธุรกิจ นั้ น เข้า ไปด ารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านใน
บริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจาปี
- สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5
บริษัท
- สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3
บริษัท
- สาหรับผู้บริหารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท
ในปี 2560 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จานวน 2 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่น
ของกรรมการบริ ษัท และผู้ บริ ห าร โดยบริษั ท จะพิ จ ารณาส่ งกรรมการหรื อผู้ บ ริห ารที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความชานาญในธุรกิจนั้ นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่ว นการลงทุน เพื่อ
กากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทา
บัญชีใ ห้ทัน ต่ อการจัด ทางบการเงิน รวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่น เดียวกัน กับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตาม
หลัก เกณฑ์ข อง พ.ร.บ.หลั ก ทรั พย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การกากับดู แลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ
1.6 กำรรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท และรั ก ษาการประธานเจ้า หน้ าที่ บริ ห าร เป็น บุค คลเดี ยวกั น
แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับ
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารออกจากกัน อย่างชัด เจน เพื่อเป็น การแบ่งแยกหน้ าที่ในการบริหารงาน
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการที่กาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการ
ในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญต้องผ่านความเห็นชอบของ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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กรรมการแต่ละชุด ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นาและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็น
อิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุน
การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
อิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่น
ว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจ การที่ดีมาโดยตลอด
ซึ่งในการพิจ ารณาตั ด สินใจเรื่ องที่สาคัญต้ องผ่านความเห็น ชอบของคณะกรรมการแต่ ละคณะที่
เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นาใน
การบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กาหนด ซึ่ง
คณะกรรมการบริ หารได้ มีส่ ว นร่ ว มก าหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิ จ ขององค์ก รร่ว มกั บ
คณะกรรมการบริษัท
1.7 เลขำนุกำรบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดาเนินการตามที่ก ฎหมายกาหนดในนามของบริษัท
หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่น ที่ 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่เลขานุ การบริษัท จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแล
และนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย
1.8 ฝ่ำยกำกับดูแลกิจกำรและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลและนักลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดย
มอบหมายให้ นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมี
ความรู้ ด้ า นบัญ ชี และได้ ผ่า นการอบรมหลัก สูต รเลขานุ ก ารบริษั ท จากสมาคมส่ งเสริม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริม
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึง
การได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
2. คณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดย่อย

จานวน
(ราย)

กรรมการ
อิสระ

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

4
3
3
3

3
3
3

กรรมการที่
ไม่เป็น
ผู้บริหาร
-

กรรมการที่
เป็น
ผู้บริหาร
4
-

หมำยเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ และทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่
การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่าน
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือ
หุ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท
สอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริ ษั ท ได้ จั ด ท ากฎบั ต รอ านาจหน้ า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ล่ า สุ ด ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการชุด ย่อยแต่ ละคณะ โดยได้ รับการอนุ มัติจ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุด
ย่อย) รวมทั้งได้จัดทาระเบียบอานาจอนุมัติและดาเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของ
บริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559
● คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการบริษัท 3 คน ที่มีค วามรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์หลายด้าน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริ ห าร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ในรู ป แบบ
คณะกรรมการ โดยมีก รรมการบริ ษั ท และ/หรือ ผู้ บริ ห ารซึ่ งได้ รับ การแต่ ง ตั้ งและอนุ มัติ โ ดย
คณะกรรมการบริษัทให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้ ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้
กาหนดไว้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุก
ปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศ
ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จานวน 3 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ทางด้ า นบัญชี การเงิน และบริหารเป็น อย่ า งดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
องค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่
ชัด เจนในการดู แลขจัดปัญหาความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็น ไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทาน
ข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบั ญชีของ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
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● คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการ
อิ ส ระทั้ ง หมดและเป็ น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น กรรมการบริ ห าร เป็ น ผู้ พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระ
การดารงตาแหน่ งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมดและเป็น กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมกำรสรรหำ
ปัจ จุบัน บริ ษัทยังมิได้แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็น ทางการ แต่ ใ นกระบวนการ
คัด เลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่ว มกัน พิจ ารณาคุณ สมบัติใ นด้ านต่ างๆ โดยดู ถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม
และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รับ การเลื อกตั้ ง จากผู้ถื อหุ้ น เพื่ อเป็น ตั ว แทนของผู้ ถือ หุ้น มี
ความสาคัญในการกาหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ ร่วมกับผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจาปี เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเปิด เผยอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
ปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ)
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ในปี 2560 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัท
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทาใด ที่เป็นการฝ่า
ฝืนกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
 ภำวะผู้นำ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจ
หลักของบริษัท ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผน
ปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กาหนด
และแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ จะกาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงาน
ต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบ
สถานะ การดาเนินการ หากผลการดาเนินการต่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกาหนดแนว
ทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดาเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีค วามเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรั กษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนาหลักบรรษัทภิบาลมาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกาหนดให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
 วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้
กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจาปีทุกปี
ในปี 2560 บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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3.2 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ทตระหนั ก ถึง ความสาคัญของการก ากับ ดู แลกิจ การที่ ดี ได้ ก าหนด
นโยบายการก ากับ ดู แลกิ จ การ ประกอบด้ ว ยข้ อมูล 4 ส่ว น คือ นโยบายการก ากั บดู แลกิจ การ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
ทุกคนในองค์กร ในการทาหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสานึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมี
ระบบการบริ หารจัด การที่ดี โปร่งใสในการด าเนิ น ธุรกิจ ก่อให้เกิด ความเชื่อมั่น แก่ผู้ถือหุ้น และ
นักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย และสังคมโดยส่ว นรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนัก งาน โดยมีการ
ทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
3.3 ด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การ
ทารายการที่อาจมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ แจ้งและเปิดเผยมติ ที่ประชุมในการทา
รายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผย
ข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
รายการที่เกี่ ยวโยงกั น จะได้ รั บการพิจ ารณาจากที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ถึงความ
เหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ
56-1 และรายงานประจาปี
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้ รับการอนุมัติจ ากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2552 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง ใน
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นาส่งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง
ต่อเลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจาปีทุกปี ภายใน 30 วัน
นับแต่วัน สิ้นปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดาเนินการจัดทารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3.4 ด้ำนกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ
โรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและ
โรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี หัวข้อ 9 การ
กากับดูและกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
 กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน
ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกาหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รั บผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติต ามระบบควบคุมภายในที่วางไว้
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม เป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษั ท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใ น
รายงานประจ าปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การ
ควบคุมภายใน”
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 กำรตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลใน
การด าเนิ น งาน และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริษัท และผู้ถือ หุ้น ทราบ และจัด ให้มีห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน แยกเป็น หน่ วยงานหนึ่ งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทาหน้าที่ในการ
สอบทาน และประเมิน ความเพี ยงพอและความมีป ระสิ ทธิภ าพของระบบการควรคุมภายใน มี
มาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติ หน้ าที่ต ามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน
ทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ต รวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติ หน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหาร
เห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการ
ประชุมจานวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริ หารความเสี่ ย งของบริ ษั ทไว้ ใ นรายงานประจ าปี หั ว ข้อ “รายงานการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
3.6 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีก ารบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้ง
องค์ก ร โดยได้ มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็น กรรมการอิสระที่มิใ ช่เป็น
ผูบ้ ริหาร และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจานวน 3 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยแนวทางในการจัดการกับความ
เสี่ยงไว้ใน รายงานประจาปี หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”
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4. กำรประชุมคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดย
ได้จัดทากาหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่ง
กาหนดการดั งกล่าวในคราวประชุมเดือนธัน วาคมของทุก ปี พร้อมทั้งมีการนาส่งเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อย
กว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมี
หนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น
หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
เมื่อสิ้นสุด การประชุม เลขานุ การบริษัทเป็นผู้จัด ทารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท
ลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อน
การรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สานักงานของบริษัท และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อ
ความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
 คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีก ารประชุมกรรมการบริษัทปีละ 6 ครั้ง ตาม
กาหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตาม
ความจาเป็น
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบ
รับรองความถูกต้อง...........................................
- 158 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จานวน 5 ครั้ง ซึ่งจานวน
ครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่ อการทาหน้ าที่ข องคณะกรรมการและลัก ษณะ
ธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณี
ที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้มีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจาทุกไตรมาส ในปี 2560ได้ดาเนินการประชุมพร้อมได้เชิญ
ตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 5 ครั้ง
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษัท ยัง มิไ ด้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการ แต่
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ช่วยให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่
เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทนทาหน้ าที่พิจ ารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด ย่อย และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท บริ ษั ท ไม่ มี น โนบายให้ ค่ า ตอบแทนอื่ น
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการ
ให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวน
เงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครั้ง ได้กาหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจาปี 2560 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
เพื่อพิจ ารณาอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลาดั บ บริษัทได้
เปิด เผยรายละเอี ยดจ านวนเงิน ค่า ตอบแทนเป็น รายบุ ค คล ไว้ ใ นแบบ 56-1 ข้ อ 8.4 ค่ าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ
บริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นา
และวิสัยทัศน์ ข องกรรมการและผู้บริ หารให้ มีค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและมีศัก ยภาพ โดย
สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ
ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance Statements for Director (FSD)
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

หลักสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกิจกรรม
- อบรมหลักสูตร Global Business Leaders สถาบัน
Cornell University& Lead business Institute
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560
- mai FANZI Club 2017 “บรรยายพิเศษหัวข้อ
ESG-Sustainability & Innovation” ในวันที่ 1718 กุมภาพันธ์ 2560
- CEO CLUB 2017 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- mai Forum 2017 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
- หลัก สูต รนั กบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 11 Thammasat Leadership
รับรองความถูกต้อง...........................................
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Program (TLP 11) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 –
27 พฤศจิกายน 2560
- “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ
CG Code ใหม่” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “การกาหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดู แล
การทาบั ญชี (สมุห์บัญชี ) ” ในวั น ที่ 3 สิงหาคม
2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รับฟังความคิดเห็น “มาตรการเตือนผู้ลงทุน”
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- “การจัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม”
- ใ น วั น ที่ 2 2 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 0 จั ด โ ด ย
กรมสรรพากร
- “ทาความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม” ในวันที่ 7
ธันวาคม 2560 จัด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

 กรรมกำรเข้ำใหม่
บริษัทได้จัด ให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจ
บริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุร กิจ หลักของบริษัท และบริษัทย่อย ผลการดาเนิ นงาน โครงสร้าง
องค์ก ร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ ต่ อการปฏิบัติ หน้ าที่ข อง
กรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดทาคู่มือสาหรับกรรมการ ดังนี้
คู่มือกรรมกำร
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ข้อบังคับบริษัท
6. คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสานักงาน ก.ล.ต.
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ข้อมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจาปี พร้อมกับจัดทา Presentation เพื่อแนะนาลักษณะธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่
 กรรมกำรปัจจุบันและผู้บริหำร
บริ ษัทให้ค วามสาคัญต่ อการส่งเสริมความรู้แก่ก รรมการปัจ จุบัน สนั บสนุ น ให้
กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัท
ทั้ง 10 ท่าน ทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้ าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ รับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำรกำกับดูแลกิจกำร
สาหรั บเลขานุก ารบริ ษัท เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายกากับดูแล
กิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสานักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8. แผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อม
สาหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ ดังนี้
1. จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองที่ มี ศั ก ยภาพทางด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ ความรู้ แ ละ
ความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลาดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วชิ าการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทางานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กาหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตาแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมาก
ขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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8. จัดอบรมผู้บริ หารระดั บสูงและระดั บกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความรับผิดชอบ และ
ความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลาดั บ
ต่อไป
บริษัทได้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยมี ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการ
ประชุมผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อร่วมกาหนดเป้าหมาย
ธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกในการทางานในระดับการ
บริหารองค์กรมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้ มีการติดตามและประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของบุคคลที่จ ะ
ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลาดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. กำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษทั รณรงค์สร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่อง ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้ านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษทั ย่อย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
10.1

นโยบำยภำพรวม
บริษัทและบริษัทย่อยได้นาหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็น
กลยุทธ์ที่สาคัญ ในการดาเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3
มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ
โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรการผลิต การจัดการ
คลังสินค้า และการขนส่ง การจาหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ
(CSR in Process) เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ อสภาพแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อย
ตระหนักว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ต้องบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียมี บทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนิน ธุรกิจ จึงให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสาน
เสวนา กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตามบทบาท ของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมรวมถึงได้
ทราบความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วน ได้เสีย ทาให้สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง และมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจาแนกผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม และพิจารณากาหนด พันธกิจ
เป็นเป้าหมายในการตอบสนองความ ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่าง
สมดุล
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พนักงาน

สังคม ชุมชน

ลูกค้า
สิ่งแวดล้อม
คู่ค้า
ภาครัฐ

ผู้มีส่วนได้เสีย


ผู้ถือหุ้น





เจ้าหนี้

คู่แข่ง

ควำมคำดหวัง
ช่องทำง
กำรตอบสนองต่อ
ของผู้มีส่วนได้เสีย
กำรมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงานและการเติบโต  การรายงานผลประกอบการ  สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุ ก
ทาง ธุรกิจ
ทุ ก ไตรมาส และเปิ ด เผย
ราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ
ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบข่ า วตลาด
ด้วยความเท่าเทียมกัน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์
ไม่ กระทาการใดอั นเป็ น
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ของบริษัท
การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอน
ตรวจสอบได้
สิทธิ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ  การประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี
 เ ผ ย แ พ ร่ ส า ร ส น เ ท ศ
สิ่งแวดล้อม
สาคัญทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอั งกฤษ ครบถ้ ว น
ถูกต้อง ทันเวลา
ผ่านช่องทางที่กาหนด
 มีนโยบายการจ่าย
เงินปันผลอย่างชัดเจน
 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
บรรษัทภิบาล
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ผู้มีส่วนได้เสีย


พนักงำน




ควำมคำดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการมี ส่ ว น
ร่วม
ความมั่น คงในอาชีพ / โอกาส
ความก้าวหน้าในสายงาน
ความปลอดภัยในการทางานและ
อาชีวอนามัย
การพัฒนาและการเรียนรู้






แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ช่องทำง
กำรมีส่วนร่วม
การประชุม การสัมมนา การ
ฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การแข่งขันกีฬา
การเปิดรับความเห็น
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
เสียงตาม สาย และติด
ประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์










ลูกค้ำ

 สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบ
ตรงเวลา
 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
 ได้รับข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
ตัดสินใจโดย ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง

 ประชุมร่วมกับลูกค้า

 ช่องทางการสื่อสาร ผ่าน
เว็บไซต์บริษัท การเยี่ยมเยียน
ลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดง

สินค้า
 การมีช่องทางให้ลูกค้าได้
ร้องเรียนหรือ แนะนาเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงาน


กำรตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลัก
สิทธิมนุษยชน
จ่ายค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน
จัดช่องทางสื่อสารให้
พนักงานสามารถ
เสนอแนะ หรือร้องทุกข์
ในเรื่องต่างๆ
จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และดูแล
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมใน
การทางาน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
คิดค้นสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สินค้า และ
บริการอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีระบบและ
ช่องทางสื่อสาร เพื่อให้
ลูกค้าสอบถามข้อมูล
เสนอแนะ แสดง ความ
คิดเห็น และร้องเรียน
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ควำมคำดหวัง
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ช่องทำง
กำรมีส่วนร่วม


คู่ค้ำ

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

คู่แข่ง

กำรตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
นาข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้า
รับทราบถึงนโยบาย และ
จริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ไม่เรียก รับ หรือยินยอม
รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากข้อตกลง
ทางการค้า
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเหมาะสม ตาม
ระเบียบปฏิบัติกาหนด
ชาระเงินให้เจ้าหนี้ตรง
ตามกาหนดเวลา และ
ตามข้อตกลง โดยไม่มี
การผิดนัดชาระ โดย
บริษัทใช้วิธีการโอนเงิน
ผ่านธนาคาร ในระบบ
Media Clearing ซึ่ง
อานวยความ สะดวกแก่
เจ้าหนี้

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความ
โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
 ปฏิบัติตามนโยบายบนพื้นฐาน
การแข่งขัน ที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
 การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และ ความ
เชี่ยวชาญระหว่างกัน

 การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้า 
ทราบถึงนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ดาเนินธุรกิจ
 การเยี่ยมเยือนคู่ค้า เพื่อ

แลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ระหว่างกัน และ

รับฟังปัญหา / ข้อเสนอ แนะ
ต่างๆ
 ความเป็นธรรม และเสมอ
ภาค


 จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินธุรกิจ
 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มี
ต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด

 รำยงำน : รายงานประจาปี



 การแข่งขันอย่างเสรีและดาเนิน
กิจกรรม ทางการตลาดอย่างเป็น
ธรรม

 ช่องทำงสื่อสำร : รับข้อมูล
จากเวทีสาธารณะ

 ดาเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้การค้า
และการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย

ควำมคำดหวัง
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ช่องทำง
กำรมีส่วนร่วม



 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงำน
ภำครัฐ

สิ่งแวดล้อม

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการ
ดาเนินงานโดยคานึงถึง
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
 การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
สังคมชุมชน

กำรตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ไม่ทาลายชื่อเสียงด้วย
การกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ อย่างถูกต้อง
โปร่งใส
การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า
มาตรฐานที่กฎหมาย
กาหนด
การเข้าชี้แจงข้อมูลกับ
หน่วยงานราชการที่
กากับดูแลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
มีมาตรการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

 รำยงำน : รายงานประจาปี/
ความรับผิด ชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 กฎระเบียบ : ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และการกากับดูแล กิจการ
 ช่องทำงสื่อสำร : การให้
ข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและ
ตรงเวลา/ เว็บไซต์



 ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตสานึกในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั่วทั้งองค์กร
 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิต เครื่องจักร
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง



 โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้าน
อาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมสานเสวนาชุมชน
 รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน

 แบ่งปันความรู้ ทักษะ
ขององค์กรสู่ชุมชน
ในด้านอาชีพ
 โครงการเพื่อชุมชน ทั้ง
ด้านอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
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10.2 กำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำน
1. เกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำน
(ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5)
2. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
2.1 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริ ษัท ดาเนิ น ธุร กิจ ในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น ได้ แก่ กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มอื่น มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้ านการลงทุน ในบริษัทอื่นที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงใน
ระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสาคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและรั บผิด ชอบต่ อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึง
นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจน การดาเนินงานและการจัดทารายงาน ตลอดจนผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสานึก
ให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ดาเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิต การจัดหาและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทา
หน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณา
เรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ด้ำนเศรษฐกิจ
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจานวน 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ
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และปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น จานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่
ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจ
เกิดขึ้น
ด้ำนสังคม
คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของบริษัท
ย่อยมีหน้าที่กาหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)
ของบริษัท ย่อย รวมทั้งจัดให้มีการดาเนินงานด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดู แลให้พนัก งานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กาหนดแนวทาง
และแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดาเนิน งาน
ดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่าเสมอ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
คณะอนุ กรรมกำรอนุรักษ์พลัง งำน ของบริษัทย่อยมีหน้ าที่ด าเนิ นการจัดการพลังงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย อนุรักษ์พลังงานที่กาหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงาน
เป็น ไปอย่างมี ประสิทธิภ าพตลอดจนประสานความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัด
การพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญและ
มุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยนาหลักเกณฑ์การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติ ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้
องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรม
รับผิดชอบและคานึงถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัท
กากับดูแลและติดตาม การทางานของฝ่ายจัดการ
3. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริ ษัท และบริ ษั ทย่ อยให้ค วามสาคัญ ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ อย่ างมีจ ริ ยธรรมและโปร่ง ใส
สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขัน
ทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติ
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และ ประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า
4. การดาเนินธุรกิจกับคูค่ ้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นามา
ซึ่งความเสื่อมเสียต่อ ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้
ลูกค้ำ :
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
ในราคาที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ องและเพียงพอและทัน ต่อเหตุ ก ารณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติ ต ามเงื่อนไขต่ างๆ ที่มีต่ อลูก ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ ต าม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัด ให้มี ร ะบบและกระบวนการที่ ลู ก ค้ า ร้ องเรีย นเกี่ย วกั บคุ ณ ภาพ ปริม าณ ความ
ปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็ว ในการตอบสนองหรือส่งมอบ
และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ
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(7) ให้คาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้สิน ค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภ าพ เป็น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
คู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ :
(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการ
ต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
คู่แข่งทำงกำรค้ำ :
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ
บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิด
กฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้ วยวิธีก ารที่ไมสุจริตหรือไม่
เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ภำครัฐ :
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับ
หน่วย งานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อ
หลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความ
สะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่าง
เป็นธรรม
กำรรับและให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตาม
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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(1) ไม่เป็นการกระทาโดยตั้งใจเพื่อครอบงา ชักนา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้
ได้ ม าซึ่ ง ความได้ เ ปรี ย บใดๆ ผ่ า นการกระท าที่ ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ เป็ น การ
แลกเปลี่ ย นอย่ า งชั ด เจนหรื อ แอบแฝงเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การช่ ว ยเหลื อ หรื อ
ผลประโยชน์
(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ
หรือบัตรกานัล)
(4) เหมาะสมกับ สถานการณ์ เช่ น การให้ ข องขวัญเล็ก ๆ น้ อ ยๆ ในช่ว งเทศกาล
สงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระทาได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามข้อกาหนดค่าใช้จ่ายในการทางาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธ
และจะต้ องรับของขวัญซึ่ งมีมูลค่าเกิน กว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อนาไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอื่น
กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า ความลับทาง การค้า เป็น สิ่งสาคัญในการรักษาความได้ เปรียบทางการแข่งขัน ของบริษัท
ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่ อ
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย
ในปี 2560 บริษัทไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.2 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทได้นากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใ จผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า ใช้พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
รับรองความถูกต้อง...........................................
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กำรจัดหำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสาคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของ
สินค้า โดยการเลือก สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้
พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสานึก
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบมีการ ปรับเปลี่ยน การเลือกใช้
สินค้าและบริการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้า การจัดการของเสีย
บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมิน และคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดย
คานึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกาหนดขั้นต่าตามกฎหมายแรงงาน และระบบ
การจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ISO 9001
มำตรฐำนกำรประเมินคูค่ ้ำ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกาหนด
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกาหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กาหนด
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ISO 14001
มำตรฐำนกำรประเมินคูค่ ้ำ
1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกต้องตามประเภทและ
สถานที่
3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสีย
ที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
4. มีวิธีก ารควบคุ มสารเคมี วัส ดุ วัต ถุดิ บ ที่เป็ น
อันตรายที่เหมาะสม
5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ
6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท
9. ให้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อใ น กา ร แ ก้ ไ ขปั ญ หา ด้ า น
สิ่งแวดล้อม
10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่ว นได้เสีย /
ผู้เกี่ยวข้อง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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คู่ค้ำ ผู้ให้บริกำร และผู้จัดจำหน่ำย
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคูค่ ้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจาหน่าย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO
14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้มั่น ใจว่าบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่ มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่ อสิ่งแวดล้อมที่พิ จ ารณาจากสิน ค้ าและบริ ก ารของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้ า น
สิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ ดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ลูกค้ำ ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้ำ
บริษัทและบริ ษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจ จะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จากัดขอบเขต
เฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ
3.3 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสาคัญ
อันนาไปสู่ความสาเร็จ ของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าใน
ราคาที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูก ต้ องและเพียงพอและทั น ต่ อเหตุ ก ารณ์ แก่ลูก ค้ า เพื่อ ให้ทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย
ของสิน ค้าและบริ ก าร รวมทั้งความรวดเร็ว ในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการ
ดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ
(7) ให้ค าแนะน าเกี่ย วกับวิธีก ารใช้สิ น ค้าและบริก ารของบริษัทให้มีป ระสิทธิภ าพ เป็ น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การให้ความสาคัญต่อการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและ
ดาเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ทาการตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท ย่อย
ได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
4. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้ำนสังคม
4.1 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษัทและบริ ษัทย่อยต่อต้ านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้
สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น ธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่มีนโยบายเสนอสินบนหรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบ
ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือ
ความได้เปรียบทางธุรกิจ
บริษัทและบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจ ด้ว ยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัด ให้มี
แนวทางในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนั กงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่ม
งาน และนอกจากนั้นบริษัทยังกาหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้ รับการฝึกอบรมเรื่อง “การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่
รับรองความถูกต้อง...........................................
- 176 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้กาหนดขั้นตอนมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท
- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยง
ด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน และตัวแทนทำงธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดย
กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ดาเนินการจัดทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้ หัวข้อ “การกากับดูแล
กิจการที่ดี” ซึ่งประกอบด้วย
1. บทนา
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขต
4. คานิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั่น
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
7. การประเมินความเสี่ยงของการคอร์รัปชั่น
รับรองความถูกต้อง...........................................
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8. การควบคุม
9. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การอบรมและการสื่อสาร
12. กรณีมีข้อสงสัย
13. การรายงานการพบเห็นการทุจริตให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
14. การปกป้องดูแลพนักงาน
15. การฝ่าฝืนนโยบาย
16. การกากับติดตามและสอบทาน
17. ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
18. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
19. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นและการรักษา
ความลับ
20. การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
21. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
จากการที่บริษัทได้ เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดให้มีการ
ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีมี
วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ส่งผลให้ปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
4.2 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกาเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา
ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมี
ความสมัค รใจในการทางาน ไม่ใ ช้แรงงานเด็ ก เคารพในสิทธิและเสรีภ าพของพนั ก งาน ใน
ขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ในกรณีที่พนัก งานไม่ได้รั บความยุติธรรมในเรื่องต่ างๆ มีก ารก าหนดช่องทางที่สามารถ
ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข
รับรองความถูกต้อง...........................................
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
พนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ
สม่าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่สามารถ
ร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
4.3 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยมีน โยบายที่จ ะปฏิ บัติ ต่ อพนั ก งานของบริ ษัท ด้ ว ยความเป็น ธรรม
เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนั กงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีคุณค่ายิ่งสาหรับบริษัท และเป็น
ปัจจัยที่สาคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น
บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่
ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีก ารพัฒนาในศัก ยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้
(1) ปฏิบัติ ต่อพนัก งานด้ว ยความสุภ าพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความ
สุจ ริ ต ใจ และตั้ งอยู่บนพื้น ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้น
(5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึง และสม่าเสมอ
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การ
งานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ให้พนั กงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้ รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่
กาหนด
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บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจ
เป็นการกระทาผิด โดยกาหนดเป็น นโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสใน
การกระทาผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจ เป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษั ท รวมทั้งการรับข้อ
ร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรม ผ่าน
ช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดย
จากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนิน การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้ น ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล
ข้อร้ องเรี ยนและเอกสารหลัก ฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น ความลับ ห้าม
เปิด เผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้น แต่ เป็น การเปิดเผยตามหน้ าที่ที่
กฎหมายกาหนด
(3) บริษัทจะเปิด เผยข้อมูลเท่าที่จาเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้ที่ได้ รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้ ว ยกระบวนการที่มีค วาม
เหมาะสมและเป็นธรรม
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ
“การกากับดูแลกิจการที่ดี”)
กำรสรรหำและกำรจ้ำงงำน
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก
และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้ง
ในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
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ซึ่งในปี 2560 นี้ บริษัทมีจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 18 คน และยังคง
ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจโดยให้ความสาคัญต่อการจัดสรร ทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาเป็น
ต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กำรบริหำรค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้ วยหลักความเป็นธรรม
ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท
เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสาเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้อง
กับความสามารถของ พนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความ
พิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิต
ของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
กับบริษัท ดังนี้
- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์
ออมทรัพย์ เงินบาเหน็จ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
สมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตส่วนตัวกับกำรทำงำน (work – life balance)
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางาน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. Happy Body (สุขภำพดี)
 ตรวจสุขภาพประจาปี
 ตรวจหาสารเสพติด
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2. Happy Heart (น้ำใจงำม)
ส่งเสริมให้พนักงานมีน้าใจเอื้ออาทรต่อกัน
 กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์
 กิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปัน
รอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
 กิจกรรมเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ้ม

3. Happy Society (สังคมดี)
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน
ที่ตนทางานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี
 กิจกรรมแสงแห่งรอยยิ้ม “สร้างห้องสมุด”
 กิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
 กิจกรรมอาสาปันความดี ทาดีเพื่อพ่อ
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้าหู
 กิจกรรมอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะสะเก็ด
กับชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
4. Happy Family (ครอบครัวดี)
 กิจกรรมรดน้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่
กำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทได้ พัฒ นาพนั กงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทางานที่
กาหนด ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
รวมทั้งการสร้างผู้นาในทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายธุรกิจ
ที่วางไว้ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
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นอกจากนี้ เพื่ อให้พ นั ก งานทุก คนได้ รั บการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ องคณะกรรมการบริษั ท
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ทุกคนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าขององค์กรเป็นอย่างมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับจัดการมีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อม ต่อการเติบโต
ของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนาพนักงาน
ของบริษัท
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการกาหนด
นโยบายความปลอดภัยอย่างชัด เจน และเป็น รูปธรรม รวมทั้งมีค ณะกรรมการความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เป็นตัวแทน ของพนักงานในการเสนอความ
คิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพไม่ปลอดภัยในการทางานโดยมีการดาเนินการ ดังนี้

บริษัทย่อย
RWI
UWC

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวน
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
163
11
2
13
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

ชาย
11
18
1
30

จานวน (คน)
หญิง
รวม
3
14
7
25
1
10
40

ปี 2560
31 คน

ปี 2559
32 คน

12 คน
3 คน

4 คน
ไม่มี
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เช่น มีการอบรมพนักงานบริษัทย่อยในเรื่องของความปลอดภัยในการทางาน

กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ
บริษัทย่อยสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ โดยคลอบคลุมความปลอดภัยส่วน
บุคคลและความปลอดภัย ในกระบวนการผลิต กระบวนการทางานทั้งระบบ รวมทั้งได้เชิญวิทยากร
ภายนอกมาจัดอบรม “เรื่องการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพพนักงาน”
โครงการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข”
หลัก สูต ร ปัจ จัยสิ่งคุก คามที่มีผลต่ อสุข ภาพของ
พนักงานในการทางาน และการจัดการความเครียด
ในการทางาน
โครงการ “อนุรักษ์การได้ยิน”
หลักสูตร อันตรายจากเสียงดัง

จัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย 2560”

รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

จัดกิจกรรม “ความปลอดภัยวันพุธ”

กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น
ละออง ปริมาณความ เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดกิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าทางาน

กำรตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัย
บริ ษัทย่อ ยมีก ารตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่ างๆ โดยช่า งผู้เชี่ยวชาญเพื่ อ
บารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้า (boiler)
และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน เครนยกเครื่อง

กำรจัดกำรสำรเคมีให้สอดคล้องตำมกฎหมำย
บริษัทย่อยได้ดาเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อ
ป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทาเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติด ฉลากที่ภาชนะบรรจุ สารเคมี ชัดเจน
เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี สารเคมีหกรั่วไหลเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

กำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
อัคคีภัย สารเคมีและน้ามันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้
ให้พนักงานอย่างสม่าเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ใน
การทางาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง

4.4 กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริ ษัทและบริษัทย่อยมีส่ว นร่ ว มในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็น แนวปฏิบัติใ นการ
ดาเนินกิจการของบริษทั และบริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดาเนินการ
ด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดาเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
และชุมชนควบคู่ไปกับการดาเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับ
เยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เส้นทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนและสังคม
การศึกษา
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

สิ่งแวดล้อม
สังคม

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง)
โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น
- วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
โครงการอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้
โครงการมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด
โครงการอาสาปันความดีทาดีเพื่อพ่อ
โครงการเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ้ม
โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ้ม
โครงการสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมและสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
พนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
โครงกำร CSR แสงแห่งรอยยิ้ม
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน
ในชุมชนที่บริเวณโรงงานบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทมอบเสาส่ง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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สว่างพลังงานแสงอาทิต ย์ อีกทั้งยัง สนั บสนุ น อุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล ทุนการศึก ษา
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนและ
โรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดาเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านละกอ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงกำรร่วมสนับสนุนท้องถิ่นจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
ในปี 2560 บริษัทย่อยร่วมกิจกรรมงานวันเด็ กแห่งชาติ ขึ้น ที่ อบต.ดอนมนต์ อาเภอสตึ ก
จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนวัดห้วยโป่งและชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง

กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกชุมชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสานึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้
ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มี
ความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่
ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคาข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
5. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้ง
องค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะทางานระบบบริหารการจัดการ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็น คณะทางานของระบบการจัด การสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO
14001
กำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
บริ ษัท ย่อยก าหนดนโยบายการจัด การอนุ รัก ษ์พลัง งานและสิ่ งแวดล้อม พร้อมก าหนด
เป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ ดาเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนว
ปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบำยกำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
1. มุ่งมั่น ปฏิบัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบียบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรัก ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความ
รับผิดชอบในการจัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจั ดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบ
ทางด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ผลิต การจาหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลัง งานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่ง
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ลดการใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบาบัด
และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดารงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
บริ ษัท ย่อยดาเนิ นการบริหารการจัด การควบคุมการใช้พลังงานในอาคารสานั กงาน และ
โรงงาน โดยจัดให้มีคณะทางานการจัดการพลังงาน โดยให้ความสาคัญกับการลดการใช้พลังงาน และ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ
อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของ
พนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยเน้นการด าเนินธุร กิจเชิงรุก ด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งการใช้ทรัพยากรให้
ยั่งยืนยาวนานโดยปฏิบัติตาม หลักการระบบมาตรฐาน ISO 14001 ควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น
นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้
กระบวนการทางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่าเสมอซึ่งทาให้สามารถลดการใช้
ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคานึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ บริษัทอีก
ด้วย
กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศ
ส่งผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัท ย่อยมีการลดและ
ควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต เป็นประจาทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดู แลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนรอบข้าง
ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่
เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
มลภาวะทางอากาศของUWC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง
ดัชนีที่ตรวจวัด
ฝุ่นละออง (TSP)

หน่วย
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร

ผลกำรตรวจวัด
47

มำตรฐำน
240
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบาบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิด มลภาวะทางอากาศและทาการ
ตรวจวัด
พำรำมิเตอร์
1. Air Emission Quality 1) Hydrogen Chloride (HCL)
Monitoring
2) Phosphate
3) Sulfur Dioxide (SO2)
4) Carbon monoxide (CO)
2. Working Area Air
Quality Monitoring
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทางาน)

4. Heat Stress
Monitoring

1) Hydrogen Chloride
2) Benzene
3) Lead (Pb)
8 hrs. (Working hours)
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling

ระบบ
บำบัด
Scrubber
Scrubber
-

หน่วยวัด

Scrubber
-

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

<2
<0.5
<0.05

0.835
0.035
-

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
องศา
เซลเซียส

<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
งานปาน
กลางไม่เกิน
32 0C

85.6
83.6
84.3
80.6
83.1
69.9
84.6
79.0
75.6
31.1
31.4
30.9
30.6
30.9
30.2
31.0
31.2
31.5

-

-

mg / m 3
mg / m 3
ppm
ppm

ค่ำ
มำตรฐำน
200
60
690

ค่ำที่วัดได้
4.890
0.736
<1.03
175.6
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลกำรวิเครำะห์
มำตรฐำน
Sodium Hydroxide
mg/m3
<0.76
2
Hydrogen Chloride
Ppm
1.119
5C
3
Inhalable Dust
mg/m
0.170
15
3
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m
0.656
15
หมายเหตุ : C = ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทางาน

การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เกินมาตรฐานดังนี้
แหล่งกำเนิด

พำรำมิเตอร์

หน่วยวัด

ปริมำณที่
ตรวจวัดได้

ปล่อง SGI
เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

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

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

1.20
395
3.91
265.52
17.7
3.9
< 1.3
4.7

0

ค่ำ
มำตรฐำน
60
20
120

กำรจัดกำรคุณภำพน้ำเสีย
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้าที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนามาบาบัด
ทางเคมี เพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐานที่ก ระทรวงอุต สาหกรรมก าหนด ซึ่งน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิ ต จะไม่ ป ล่ อ ยออกนอกโรงงานแต่ จ ะมี บ่ อ พั ก น้ า และน าน้ ากลั บ มาใช้ ม าใน
กระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนามารดน้าต้นไม้ เป็นต้น
ในปี 2560 บริ ษัทย่อยมีก ารตรวจติ ด ตามระบบน้ าเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกิน มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
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ระบบน้าเสียจากการผลิตของ UWC
Parameter
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

ค่ำที่วัดได้
8.6
10
2,826
<40
1.8

ระบบน้าเสียจากการผลิตของ RWI
พำรำมิเตอร์
1. pH
2. Total Suspended Solids
3. Total Dissolved Solids
4. Oil & Grease
5. Chemical Oxygen Demand
6. Biology Oxygen Demand
7. Dissolved Oxygen

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผ่านระบบบาบัดทางเคมี
ของหน่วยงานเคมีและ
น้าเสีย

ค่ำมำตรฐำนจำกกำรนิคมฯ
5.5 – 9.0
<200 mg / l
<3,000 mg / l
< 10 mg / l
< 750 mg / l
<500 mg / l
-

ค่ำที่วัดได้
7.1
<2.5
1,640
<5
17
2
7.28

กำรจัดกำรของเสีย
บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะ
อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซึ่งบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนากลับมา
ใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการจัดทาข้อปฏิบัติการกาจัดตั้งแต่การคัดแยก
ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และคัดเลือกผู้รับเหมากาจัด
ขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัท ย่อยและ
สังคม ดังนี้
การจัดการของเสียของ UWC
กำกของเสีย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

วิธีกำรกำจัด
นาไปคัดแยกฝังกลบ
นากลับไปหลอมใหม่

3. ตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย

ปรับเสถียรและฝังกลบ

บริษัทที่กำจัด
สานักงานเขตมีนบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจากัด ถีระวงษ์ รีไซเคิล
- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
กำกของเสีย
4. สังกะสีฝุ่นและเม็ด

วิธีกำรกำจัด
Reuse

5. น้ามันไฮโดรลิคเก่า
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

Reuse
แปรสภาพนาไปใช้ใหม่

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริษัทที่กำจัด
- บริษัท ยูนิคอร์มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
- ห้างหุ้นส่วนจากัด สามพรานฟาวน์ดีร์
- บริษัท นวภัทรกิจ จากัด
- ห้างหุ้นส่วนจากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
บริษัท แซนด์ซอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จากัด (มหาชน)

การจัดการของเสียของ RWI
กำกของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีกำรกำจัด
นาคัดแยกและเผา
- นากลับไปหลอมใหม่
- นากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อ
จาหน่ายต่อ

บริษัทที่กำจัด
เทศบาลมาบตาพุด
บริษัท ส.โชคชัย จากัด

หมำยเหตุ

อ้างอิงตาม
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

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

ปรับเสถียรและฝังกลบ

บริษัท เบตเตอร์
เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน)

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

6. กรวดปนตะกั่ว

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.เค.
อินเตอร์เคมิคอล
บริษัท เอสซี แอนด์ซัน
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุก
คนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
อานาจการด าเนิ น การในระดั บ บริ หารและระดั บปฏิบั ติ ก ารไว้เ ป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรอย่างชัด เจน
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การบริหาร การกากับดูแลการปฏิบัติ งานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสาเร็จ
ของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
1. กลยุ ทธ์ แ ละเป้ า หมาย ได้ ก าหนดไว้ อย่ า งชัด เจน สอดคล้ องและสนั บสนุ น พัน ธกิ จ
(Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสาคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดาเนินงาน มีความถูก
ต้องเชื่อถือได้
4. การด าเนิ น งานและการปฏิบัติ งาน เป็น ไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดที่
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่ง ทุก ท่านเข้าร่วมประชุมด้ ว ย คณะกรรมการบริษัท ได้ร่ว มกัน
ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่กากับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ก ารด าเนิ นธุรกิจ ของบริษัทมีก ารบริหารจัดการและก ากับดู แลที่ดี สร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างความมั่นใจ ให้กับหน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่เรียกว่า “COSO ERM Framework”
ใช้เป็น เครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ภายใน ครอบคลุมแนวทางการกาหนดนโยบายบริหารงานการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. ด้ ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
บริ ษัทมีโ ครงสร้ างองค์ก ร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ก ารปฏิบัติ งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิ ดชอบของแต่ละฝ่าย
อย่างแน่ ชัด เพื่ อประโยชน์ ใ นการติ ด ตามตรวจสอบในการด าเนิ น งาน บริษัท ได้ จัด ทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลด
การทางานที่ซ้าซ้อน เพื่อให้ทุก ฝ่ายปฏิบัติ งานภายใต้ มาตรฐานเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยังได้ กาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด
และสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. ด้ ำนกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษี
อากร อัต ราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้น ของราคาวัตถุดิบ และต้ นทุนอื่น เพื่อประเมิน ผลกระทบและ
เตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดาเนินการอยู่ได้ และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึง
สถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและ
การดาเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดาเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุน
และการทากาไรของบริษัทอย่างสม่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะ
เป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนัก งานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเป็นสาคัญ
3. ด้ ำนกำรควบคุมกำรปฏิบัตงิ ำน (Control Activities)
บริษัทกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และอานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ตามลาดับ ขั้นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกาหนดอานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ ระดับ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ
และผู้บริ หาร บริ ษัท ได้ มีมาตรการในการอนุ มัติ โดยต้ องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุร กรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้น ต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
สาหรับบริษัท ทัง้ นี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททา
หน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดได้อย่างเหมาะสม
รับรองความถูกต้อง...........................................
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4. ด้ ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่
ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่ม
ศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ทั่วถึงทั้งองค์กรโดยข้อมูลที่สาคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ด้ำนระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและ
ระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้ าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น
อิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่ว ยสนับสนุน ทาหน้าที่ใ ห้
บรรลุภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความ
เป็ น อิ ส ระเพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการ
ตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับ
การประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ป ระเมิน การควบคุ ม ภายในจากรายงานผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้าน
ต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุม
การปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล และด้ า นระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน บริษัทแต่ งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ในสาระสาคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทางาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มี
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้า
งานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
หัว หน้ างานตรวจสอบภายในของบริษั ท มีค วามเหมาะสมที่จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ดั ง กล่ าวได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ (โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3)
หัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดารง
ตาแหน่งเป็นหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแล
การปฏิบัติ ต ามกฎเกณฑ์ข องหน่ ว ยงานทางการที่ก ากับดู แลการประกอบธุรกิจ ของบริษัท (โดย
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1

กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสั มพันธ์

บริษัท เอื้อวิทยา จากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุ้น
- ค่าบริการงาน
ร้อยละ 39.23
ตรวจสอบภายใน
และมีกรรมการร่วมกัน - ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทถือหุ้น
- ค่าบริการงาน
ร้อยละ 74.18
ตรวจสอบภายใน
และมีกรรมการร่วมกัน - ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
บริษัทถือหุ้น
- ค่าบริการงาน
ร้อยละ 100.00
และมีกรรมการร่วมกัน ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าเช่าสานักงาน
- รายได้ค้างรับ

บริษัท ระยองไวร์
อินดัสตรีส์ จากัด
(มหาชน)
(RWI)
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
(ENS)

ประเภทรำยกำร

มูลค่ ำ
รำยกำร
(ล้ ำนบำท)
0.72
0.19
0.43
80.00
0.22
0.72
0.19

0.36
0.10

0.21
0.02

ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล
เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย

เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่ ว งพื้ น ที่ ต่ อ จากบริ ษั ท
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ที่
สานักงาน สาเหตุที่บริษัท
ย่ อ ยต้ อ งเช่ า ช่ ว งต่ อ จาก
บริ ษั ท เพราะในการเช่ า
พื้นที่ ผู้ให้เช่ามีข้อกาหนด
ในการเช่าให้ผู้เช่าต้องทา
สั ญ ญาในการเช่ า ทั้ ง ชั้ น
ซึ่ งมี ข นาดพื้ น ที่ มากเกิ น
ความต้องการ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ประเภทรำยกำร

บริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จากัด
(EBM)

บริษัทถือหุ้น
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
ร้อยละ 99.00
(มี ก าหนดช าระคื น
และมีกรรมการร่วมกัน ภายใน 1 ปี)

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี เอ็น
บริษัทถือหุ้น
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
เตอร์ไพรส์ จากัด
ร้อยละ 94.25
(มี ก าหนดช าระคื น
(WJC)
และมีกรรมการร่วมกัน ภายใน 3 เดือน)

บริษัท พาราไดซ์
กรีนเอนเนอยี่ จากัด
(PGE)

เป็นบริษัทย่อยของ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
60.00

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
มูลค่ ำ
รำยกำร
(ล้ ำนบำท)
8.00

0.44
0.03

75.94

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

3.37
9.58

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ

0.36
1.16

0.36
0.77

ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล
เพื่ อ เสริ มสภาพคล่ อ งใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ห มุ น เ วี ย น แ ล ะ น า ไ ป
ลงทุ น ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
รองรับงานในอนาคต
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น โดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แห่ง ลบอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปี
เพื่ อ เสริ มสภาพคล่ อ งใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ห มุ น เ วี ย น แ ล ะ น า ไ ป
ลงทุ น ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ
รองรับงานในอนาคต
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ น โดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แห่ง ลบอัตราร้อยละ 1.75
ต่อปี
เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะควำมสั มพันธ์

ประเภทรำยกำร

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จากัด
(UKB)

เป็นบริษัทย่อยของ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
99.99

บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)
(EMC)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
มูลค่ ำ
รำยกำร
(ล้ ำนบำท)
0.24
0.06

99.16

ควำมจำเป็ นและควำม
สมเหตุสมผล
เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
ธุรกิจ ปกติแ ละซื้อ ขายใน
ราคาตลาด

12.2

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และ
บริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบาย
การกาหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสาคัญ ซึ่ง
รายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
แล้ว
12.3

มำตรกำรหรือขั้นตอนของกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ในลักษณะเดี ยวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
รายการระหว่างกัน ที่มิใ ช่ร ายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้ องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นลาดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่
ในอานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทารายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่ง
มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียง
ลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่
จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่
เกี่ย วโยงกัน หรื อ รายการระหว่า งกัน อย่ างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่น กรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ส าหรั บ รายการที่ ก าหนดไว้ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน
12.4

แนวโน้มในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
การทารายการระหว่างกันยังคงดาเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจ สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ใ นลักษณะอื่น ใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย และจะต้ องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ
หรือบริษัทย่อย

รับรองความถูกต้อง...........................................
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