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+

ส่วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1
7.1.1

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ
บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท ดังนี้
ทุนจดทะเบียน
จานวน
1,117,712,067
ทุนที่เรียกชาระแล้ว จานวน
745,141,929
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ
จานวน
745,141,929
มูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
หุ้นละ
1

บาท
บาท
หุ้น
บาท

7.1.2

หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี -

7.1.3

หุ้นกู้
- ไม่มี -

7.2
7.2.1

ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 28 ธันวำคม 2561
มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

นายชินชัย ลีนะบรรจง
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นางสาวชินรัตน์ ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรพล เทวอักษร

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
110,885,700
14.88
37,701,300
5.06
37,174,700
4.99
37,173,000
4.99
35,194,000
4.72
32,747,700
4.40
30,904,500
4.15
20,555,500
2.76
16,540,600
2.22
16,190,000
2.17
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สัดส่วนกำรถือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิด เป็นร้อยละ 6.72 ของ
จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้วซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่ง
กาหนดไว้ว่าบริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
2. ผู้ลงทุนสามารถดู ข้อมูล ณ วันปิด สมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ที่เป็นปัจ จุบันได้จาก Website ของบริษั ท
www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562
7.2.2

รำยชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
(1) รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
5,233,003,750 39.76
239,585,791
1.82
203,068,000
154
189,000,000
1.44
130,000,000
0.99
122,379,743
0.93
109,000,000
0.83
100,000,000
0.76
100,000,000
0.76
91,000,000
0.69
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(2) รำยชื่อผู้ถือหุ้น 10 รำยแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
444,404,350
69.83
32,300,500
5.08
8,822,700
1.39
4,150,000
0.65
3,900,000
0.61
3,680,000
0.58
3,465,055
0.55
3,290,000
0.52
2,765,855
0.44
2,400,000
0.38

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี
นายประพัฒน์ ปิยะจตุรวัฒน์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์
นายน้า ชลสายพันธ์
นางสาวใจทิพย์ ปังอักษร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายไพบูลย์ เพ็งมีศรี

7.2.3

ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรือ
กำรบริหำรงำนของบริษัทและสำระสำคัญที่มีผลต่อกำรดำเนินงำน
- ไม่มี -

7.2.4

กำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

7.3

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

7.4

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ปี
เงินปันผลต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2561
0.00**
0.4195
0.00

2560
0.00
0.0093
0.00

2559
0.00
(0.13)
0.00

2558
0.00
(0.21)
0.00

2557
0.05
0.21
23.73

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทต้องสารองเงินสดเป็น
เงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
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บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่า
อั ต ราที่ ก าหนดข้ า งต้ น ได้ หากบริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งน าเงิ น ก าไรสุ ท ธิ จ านวนดั งกล่ า วไปใช้ เ พื่ อ ขยายการ
ดาเนินงานของบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลัง
หักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็ น การถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งกั น หลั ง จากการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ครั้ ง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมาย
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 11 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
5
9

จานวน (คน)
หญิง
2
2

รวม
5
1
5
11

สัดส่วน
ร้อยละ
45.45
9.10
45.45
100.00

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการ
ทั้งคณะซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
8.1

คณะกรรมกำรบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจานวน 11
คน ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
1. นายวุฒิชัย
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายจักรธาร

ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์

4. นายมณฑล
5. นายยรรยง
6. นายธีรชัย
7. นางสาวอุศรา
8. นายชาตรี
9. ดร.วิศิษฐ์

เชตุวัลลภกุล
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ลีนะบรรจง
ภัตตาตั้ง
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
6 กุมภาพันธ์ 2552
1 มีนาคม 2553
24 ธันวาคม 2555
27 มีนาคม 2556
16 มิถุนายน 2557
13 สิงหาคม 2557
15 สิงหาคม 2558

จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
10 ปี
10 ปี
10 ปี
9 ปี
8 ปี
6 ปี
5 ปี
4 ปี
4 ปี
3 ปี
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
11. นางสาวลภัสรินทร์

ภัทรธรรมมาศ
ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ตำแหน่ง

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

กรรมการ
กรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2559
23 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
2 ปี
1 ปี

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร

ยกมำ
เพิ่ม (ลด)
ปี 2560
ระหว่ำง ปี 2561
กรรมกำร/
กรรมกำร/
ผู้บริหำร
ผูบ้ ริหำร
30,956,000
4,238,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2561
กรรมกำร/ คิดเป็น
ผู้บริหำร
%
35,194,000 4.72
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000 0.19
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
3. นายจักรธาร
โยธานันท์
4. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
5. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
6. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
7. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
8. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
9. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
11. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
12. นายคมวุฒิ
พรนราดล
13. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
14. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
หมำยเหตุ : - คู่สมรส และบุตร ไม่ได้ถือหุ้น
- ลาดับที่ 7, 11-14 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2561
กรรมการซึ่งมีอานาจลงนามและทาการแทนบริ ษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือ ชื่อร่วมกั บ
นายมณฑล เชตุวั ลลภกุล หรื อ นางสาวอุ ศ รา ภั ตตาตั้ ง หรือ นายธี รชั ย ลี น ะบรรจง หรื อ นางสาวลภัส ริน ทร์
ไกรวงษ์วณิชรุ่ง และประทับตราสาคัญของบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 16 ก าหนดให้ บ ริ ษั ท มี ค ณะกรรมการของบริ ษั ท
ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนด
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กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท
 วิธีกำรแต่งตั้ง
- ผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รั บคะแนนเสี ยงสูงสุด ตามล าดั บลงมาเป็ นผู้ ได้ รับ การเลือ กตั้ งเป็น กรรมการเท่า จานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด
- ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กาหนดว่า ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กาหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
 วิธีกำรถอดถอน
- กำรออกตำมวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการ
มิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
- กำรออกนอกวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กาหนดให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
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ตามข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 22 ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อาจลงมติ ใ ห้
กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
คณะกรรมกำรบริษัท
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สาคัญ แผนงานและอนุมัติ
งบประมาณประจาปี
2. พิจารณากาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไป
ปฏิบัติ
4. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง และเปลี่ ย นแปลง ประธานกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
5. กากับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้ง
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. ก าหนดกรอบอ านาจในการอนุ มั ติ ก ารสั่ ง จ่ า ย การสั่ ง ซื้ อ การเช่ า และการเช่ า ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหา
แหล่งเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของ ในส่วนที่เกินอานาจ คณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ
หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ใดที่ อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และ/หรื อ ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น หรื อ
หลักทรัพย์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
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17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
18. กาหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกาหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกาไร เงินสารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป
และ/หรือเงินปันผล ตลอดจนทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
19. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะ
เรื่อง
20. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่เ กินอ านาจของคณะกรรมการบริห าร ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร หรื อตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สรุปจำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2561
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และ
อาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วม
ประชุม สรุปได้ดังนี้
ปี 2561
รวมจำนวนครั้งทั้งสิ้น
1
6
5
10
1

กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

ลีนะบรรจง
องค์พิพัฒนกุล
เลิศวัฒนารักษ์
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ภัทรธรรมมาศ
โยธานันท์
ศรีอุทารวงค์
เชตุวัลลภกุล 1/
ลีนะบรรจง
ภัตตาตั้ง

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย
2. ดร.วิศิษฐ์
3. รศ.ดร.ภูษติ
4. นายยรรยง
5. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
6. นายจักรธาร
7. นายชาตรี
8. นายมณฑล
9. นายธีรชัย
10. นางสาวอุศรา

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

6/6
6/6
*5/6
*5/6
*4/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

5/5
*4/5
*4/5
-

10/10
5/5
*8/10
10/10

1/1
1/1
1/1
-

-

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 56 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

11. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 2/
1/1
5/5
8/8
หมายเหตุ
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจาเป็น

8.2

ผู้บริหำร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดารงตาแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอานาจหน้าที่ในทางการ
บริหารของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ผู้ดารงตาแหน่ งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร จานวน 6 ท่าน ดังนี้
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
5. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
6. นางสาวลภัสรินทร์

ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

ตำแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและการลงทุน
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)
ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายพัฒนาและ
การลงทุน

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายพัฒนา
และการลงทุน
(6)

ฝ่ายกากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ผู้อานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน
(2)

ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
(3)

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ์
(5)

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายควบคุม
ดูแลสินเชื่อ
(4)

ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ ลาดับที่ 1 -6 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.3

เลขำนุกำรบริษัท
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ท าหน้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท อั น ได้ แ ก่
การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดาเนินการให้
ถูก ต้ อ งตามกฎหมายและระเบี ย บที่เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ อี ก ทั้งดู แ ลให้ ก รรมการบริ ษั ท และบริ ษัท มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกากับดูแล
กิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2557 มีมติแต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท
Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2004
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกากับดูแล
กิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)
8.4
8.4.1

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2561
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นวงเงินรวม
3,500,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
รับรองความถูกต้อง...........................................
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้ ส าหรั บ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(5) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการสรรหา
ที่ได้รับเงิน เดือนประจาของบริ ษัท หรือเป็นผู้ ที่ได้รับ เงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการสรรหาท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(6) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนีส้ าหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง
ได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
1,015,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-

90,000.-

-

125,000.-

75,000.-

-

60,000.-

75,000.-

-

60,000.-

60,000.-

-

-

90,000.-

-

-

90,000.-

-

-

-

-

120,000.-

-

240,000.-

-

135,000.-

-

150,000.-

-

60,000.-

-

105,000.-

-

90,000.-

25,000.-

-

15,000.-

15,000.-

-
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รวม

-

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

120,000.-

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.ภูษติ เลิศวัฒนารักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรธาร โยธานันท์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
11. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

-

-

-

-

30,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

715,000.-

-

245,000.-

-

1,015,000.-

55,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

30,000.-

คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริหำร

ค่ำตอบแทน (บำท)

ข) ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
13.39

ปี 2560
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
13.38
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัทย่อย
1. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25611 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
25 เมษายน 2561 เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดย
กลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ
สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้
สาหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือ
เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นบริ ษั ท ในเครื อ จะได้ รั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ครั้ งละ
20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้สาหรั บ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่
ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท
แทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริ ษัท ไม่ มีน โนบายให้ค่ าตอบแทนอื่ นนอกเหนือ ไปจากค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนัก งาน
ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

105,000.-

-

-

-

105,000.-

90,000.-

-

300,000.-

-

390,000.-

90,000.-

-

165,000.-

90,000.-

-

180,000.-

-

270,000.-

30,000.-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

-

-

5,000.-

35,000.-

15,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ
กิจการองค์กร
- กรรมการบริหาร
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน
และบริหารองค์กร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริหำร

ค่ำตอบแทน (บำท)

270,000.-
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120,000.-

-

-

210,000.-

90,000.-

120,000.-

-

-

210,000.-

30,000.-

-

-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

45,000.-

-

-

-

45,000.-

720,000.-

240,000.-

645,000.-

รวม

90,000.-

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

7. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
10. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบตั ิการโรงไฟฟ้า
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
11. นายอัชดา เกษรศุกร์
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
12. นางจิราภรณ์ เล้าเจริญ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ค่ำตอบแทน (บำท)

25,000.-

45,000.-

55,000.-

1,650,000.-
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ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารใน
ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
10
20.08

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
9
17.65

2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยกาหนดจ่าย
เป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
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(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ งนี้ ส าหรั บ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ ส าหรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่ง
ได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็น
จริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

60,000.-

-

-

10,000.-

70,000.-

60,000.-

-

125,000.-

50,000.-

235,000.-

60,000.-

-

75,000.-

30,000.-

165,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)
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4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
6. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
7. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
- กรรมการบริหาร
8. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
9. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561)
รวมทั้งสิ้น

75,000.-

30,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

60,000.-

-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

45,000.-

90,000.-

-

-

135,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

355,000.-

90,000.-

275,000.-

120,000.-

165,000.-

840,000.-
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ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารใน
ระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้าน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
10.30

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
8.89

3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
5,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 135,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
4. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
รวมทั้งสิ้น
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ค่ำตอบแทน
(บำท)
80,000.20,000.20,000.15,000.135,000.รับรองความถูกต้อง...........................................

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
2
2.70

ปี 2560
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
3
4.74

4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทน
(บำท)

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

20,000.12,000.-

12,000.12,000.56,000.รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินประกันสังคม และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
2.05

ปี 2560
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
2.27

5. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริ ง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบแทน
(บำท)
20,000.-

12,000.12,000.44,000.-

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
- ไม่มี รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

6. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ
3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้อานวยการใหญ่
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบแทน
(บำท)
20,000.-

12,000.-

12,000.12,000.56,000.-

ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
- ไม่มี –

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

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

8.4.2

ค่ำตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับ
จากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย
มีจานวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุน
ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิก
ไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะ
ได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
8.5
8.5.1

บุคลำกร
จำนวนพนักงำนทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 914 คน แยกเป็นดังนี้
รายละเอียด
ฝ่ายสานักงาน
ฝ่ายผลิต
รวม

CEN
18
18

UWC
128
417
545

RWI
50
131
181

ENS
5
14
19

WJC
10
141
151

8.5.2

กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -

8.5.3

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -

PLE
-

EBM
-

รวม
211
703
914

8.5.4

ผลตอบแทนรวมพนักงำนทุกคน
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 364.67 ล้านบาท
เงินเดือนและค่ำแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจาก
ตาแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกาหนดเป็นอัตราตายตัว
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน
รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
8.5.5

นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
หลากหลายด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษัทและบริษัทย่อยจึงกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสารวจความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงาน
มาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวั ตกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางานของตนเองสู่
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training :
OJT) โดยมีผู้ชานาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปใน
ทางการฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน ต้นทุนต่า และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนาไปปฏิบัติงานหรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
ทันที
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กรโดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้
บริษัทและบริ ษัทย่อ ยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ย วกับนโยบายอย่างต่อเนื่ องตามแผนการอบรมกาหนดให้
ครอบคลุมกับจานวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
9.1

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบ
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่
มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดย
อาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้าง
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดาเนินงาน
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน
ดังนั้น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน คู่มือพนักงาน และ นโยบายต่อต้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงความเหมาะสมเป็นประจา ซึ่งบริษัทเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท www.cenplc.com
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิ จการให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กาหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

กำรเข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
บริษัทได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกาหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดาเนินการ
ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทให้
บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซึ่ง
ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบั ติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท
แคปปิ ทอล เอ็น จิเนี ยริ่ง เน็ต เวิร์ค จากัด (มหาชน) ผ่า นการรับรองให้ บริษั ทเป็น สมาชิกของแนวร่วมปฏิบั ติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่
เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดาเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระทาที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงใน
ลักษณะดังกล่าว และกาหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ย วกับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรื อประพฤติมิชอบของ
บริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะ
รับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็น
ระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com

9.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร
9.2.1

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศชองตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กาหนด โดยมีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแล
กากับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อมูลทาง
การเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จานวน 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้
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รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ภูษติ

เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายยรรยง

วัฒนวงศ์พิทักษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านวิศวกรรม
กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมี ว าระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นับ ตั้ งแต่ วัน ที่ 27 เมษายน 2560 – วั น ที่ 26
เมษายน 2563 โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
ในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่
1
2

วัน / เดือน / ปี
30 มกราคม
2561
23 กุมภาพันธ์
2561

3

15 พฤษภาคม
2561

4

14 สิงหาคม
2561

5

13 พฤศจิกายน
2561

สำระสำคัญของกำรประชุม
- แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2560
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และ
ความเป็นอิ สระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง
โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาเนินการให้ฝ่าย
บริหารจัดทากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
ซึ่ งครอบคลุ ม กระบวนการในการรั บ แจ้ งเบาะแสจากพนั ก งานเกี่ ย วกั บ รายการในงบการเงิ น ที่ ไ ม่
เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ ด้วย
5. สอบทานโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณี ที่มีนัยสาคัญ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและ
การควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความ
เสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

14.
15.
16.
17.

18.

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาใน
กรณีจาเป็น
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายดั ง กล่ า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก
9.2.2

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
นางสาวจุฑามาศ
ศิริมาศ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกันจานวน 1 ครั้ง เพื่อพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความ
เป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการ
จ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
6. พิ จ ารณาก าหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลประธานกรรมการบริ ห าร / ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
กรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ และให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ และนาเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
9.2.3

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี
ดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจน
ต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
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3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจ
เกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.2.4

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือ
ผู้บริหารบริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทาหน้าที่ในการดาเนินกิจการและบริหารกิจการ
ของบริษัทตามอานาจหน้าที่ ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท
ในปี 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารรวมจานวน 5 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง
จะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม
กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้ง
บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ทั้ งนี้ ให้ ร วมถึ งการพิจ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และให้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
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4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร
เครื่องใช้สานักงาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา การตัดจาหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อ
ทรัพย์สิน เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
6. ให้คาแนะนาการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาปี
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจ หรือการมอบอานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอานาจดาเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน
โดยให้มีอานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกาหนดเงื่อนไข
ในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
16. กาหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือหน่วยลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนใน
ตราสารหนี้ ในมู ลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้โดยอาจ
มอบหมายให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
17. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
18. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
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ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
9.2.5

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ของบริษัท
ในปี 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ให้ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทาการตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
6. กาหนดโครงสร้างองค์ก ร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้า ย
การถอดถอน การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ
และการเลิ ก จ้ า ง พนั ก งานในต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ ต่ า งๆของบริ ษั ท ซึ่ ง มิ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบารุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สานักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้อานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงิน
ไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่
ต่างประเทศ
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12. พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามความจ าเป็ น และสมควรในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร
บุคคล ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
ปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
9.2.6

ผู้มีอำนำจควบคุม
- ไม่มี -

9.2.7

รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรสำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
ในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รำยชื่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. รศ.ดร.ภูษติ เลิศวัฒนารักษ์
3. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้ง
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
5/5
4/5
4/5
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2. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร โยธานันท์
3. นายยรรยง

วัฒนวงศ์พิทักษ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

จำนวนครั้ง
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
1/1
1/1
1/1

3. คณะกรรมกำรบริหำร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุ มรวมทั้งสิ้ น 10 ครั้ ง ซึ่ งเป็นการประชุม ที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รำยชื่อ
จำนวนครั้ง
ตำแหน่ง
คณะกรรมกำรบริหำร
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
10/10
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริหาร
8/10
/1
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริหาร
5/5
4. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
กรรมการบริหาร
10/10
/2
5. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริหาร
8/8
หมายเหตุ
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

4. กำรประชุมกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Directors)
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการ
ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
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9.3

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด

9.3.1

กรรมกำรอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 5 คน จากจานวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจานวน
11 คน โดยคิดเป็นสัดส่วน 45.45 ได้แก่
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
4. นายจักรธาร
โยธานันท์
5. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้อย่างสม่าเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวั นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษั ท ที่ เ ข้ ม งวดกว่ ำ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมกำรอิ ส ระตำมหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้น ไม่เกิ นร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษั ทย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสั มพันธ์ท างธุรกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็น ปกติเพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิน ทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือมีผู้อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ งหมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective decision) ได้
9.3.2

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด
- กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางาน
ที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง
ที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
รับรองความถูกต้อง...........................................
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- กำรสรรหำกรรมกำรบริหำร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก
จากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผูบ้ ริหารบริษัทย่อย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ความชานาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกากับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และให้นาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ อิสระ
หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตาแหน่ง บริษัทจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจานวนกรรมการอิสระให้
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
- กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันบริษัทยัง
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาจากกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายวิ ชาชี พ ทั้ ง ด้ า น
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จาเป็นในการบริ หารงาน
ของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนาประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม
และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyally)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที่
ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างกรรมการ ทาให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดย
มีกรรมการอิสระร้อยละ 45.45

9.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แนวทางการดาเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมดจะดาเนินการภายใต้การกากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย
และการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางเดียวกับบริษัท
นอกจากนี้ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายว่า การดาเนินการหรือรายการต่างๆ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการ
บริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)
รับรองความถูกต้อง...........................................
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9.4.1

นโยบำยในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทในบริษัทย่อย
เพื่อให้การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เหมาะสมจากฝ่ายจัดการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกลไกในการกากับดูแลการควบคุม การบริหารงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการบริษัท ซึ่งดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถือว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งจากบุคคลภายในองค์กร โดยพิจารณาความเหมาะสม
ด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ในการทางาน และมีความเข้าใจในการค่านิยมและวัฒนธรรมภายในองค์กรเป็นอย่างดี
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นโยบายต่างๆ ของบริษัทดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความต่อเนื่อง
9.4.2

อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทไม่มีบริษัทร่วมมีแต่บริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
ความชานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทาบัญชีให้ทันต่อการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อ
เปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การ
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการ
ได้มาและการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกากับ
ดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
9.4.3

นโยบำยในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่
กฎหมาย กฎระเบียบกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการดังนี้
- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย
กาหนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม
ในกรณีที่บริษัทมีการทารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย
1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการ
ทารายการกับบุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้การพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมี
ค่าตอบแทนที่สามารถคานวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
รับรองความถูกต้อง...........................................
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4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการ
ประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้หรือหรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคา
ตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จานวนจะสูงกว่า
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วยการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท
พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
ดังนั้น ในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมี
การขอความเห็นชอบว่ามีความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทารายการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการ
ระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความชานาญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หากบรษิ ัทมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข่าข่ายตามข้อกาหนด และ/หรือ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ บริษัทจะทาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างในแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน
ในปี 2561 บริษัทมิได้มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกาหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและ
รายการระหว่างกัน โดยสรุปดังนี้
1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายทารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่าง
กันของบริษัท
9.4.4

นโยบำยในกำรทำรำยกำรได้มำ หรือจำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม
2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกาหนดอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่บริษัทจะมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซื้อ การขาย การ
โอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการ
ดาเนิน งานอย่ างมีนั ยสาคัญ บริษัท จะดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ต ลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า
1. การทารายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทารายการกับบุคคลอื่น
3. จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ในปี 2561 บริษัทมิได้มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทแลบริษัทย่อย
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัท
และบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)

9.5

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและ
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็นการสนับสนุ นบุคคลอื่นให้
ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
ส าหรั บ การรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลั กทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้กาหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ
ข้อ มู ลภายในท าการซื้ อหรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษัท ในช่ว ง 1 เดื อนก่ อ นการเปิ ด เผยงบการเงิ น แก่ส าธารณชน
นอกจากนี้ยังกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติและดาเนินการตามที่กาหนด
เลขานุการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัท
ทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
ในปี 2561 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้น
ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายหุ้น
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9.6

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
บริษัท
จำนวนเงิน (บำท)
1.
บริษัท แคปปิทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1,800,000.2
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
1,600,000.3.
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
1,700,000.4
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
760,000.5.
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
740,000.6.
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
310,000.7.
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด
300,000.8.
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด
750,000.9.
บริษัท ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
580,000.10.
บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด
580,000.11.
บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จากัด
580,000.12.
บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่าร์ จากัด
110,000.รวมทั้งสิ้น
9,810,000.ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน
ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ใน
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
9.6.2

ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของานบริการอื่น
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9.7

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพ
สิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแข่งขัน
ได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
โดยกาหนดแนวปฏิบัติ คือ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการให้มากขึ้น
โดยให้ความสาคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของ
รายงานการประชุมและบทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดาเนินการในด้านสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทาใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นัยสาคัญต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้ แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
3. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี นาเสนอ
นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้
บัตรลงคะแนน
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีสานักงานกฎหมายที่เป็นบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนน ทาหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการ
ลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบไว้ในรายงานการประชุม
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อย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัด
ประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม
การดาเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัด
ประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุมเป็นไปอย่ างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท
สิทธิขั้นพื้นฐำน
 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สาคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
 สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกาไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตาม
กฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้
รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญ
ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ รั บ ทราบข้ อ มู ล อย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยบริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอั งกฤษ ผ่ านทางเว็ บไซต์ ของบริษั ท www.cenplc.com และ ผ่า นทางเว็ บไซต์ ของตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ
www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความ
จาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ดังนี้
 บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจาปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย
 ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อเป็น ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุ มใน
คราวถัดไป
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 ข้อมูลผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่
สาคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้าง
การดาเนิ นงานมีค วามโปร่ งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
 บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่ า งชาติ สามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท โดยตรงจากเลขานุ ก ารบริ ษั ท ผ่ า น E-mail :
kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพท์สายตรง (02) 049-1041 ต่อ 1021
สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุน้
บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วัน
สิ้นสุด รอบปีบัญชี โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วน
ร่วมในการ ติดตามดูแลผลการดาเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ
ที่ต้องได้รับการ อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้ปฏิบัติตามแนวทาง การจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist
ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุ้น
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พร้อมวาระและรายละเอียด
การประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน
บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว
3. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 22 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 4 เมษายน 2561เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุม
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้า
ร่วมประชุม
4. บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 24 วัน คือ
วันที่ 2-4 เมษายน 2561 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรียมตัวก่อน
การเข้าร่วมประชุม
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5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มีน าคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 และนาส่งขั้นตอนดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

 เว็บไซต์ www.cenplc.com
 E-mail : kenika@cenplc.com
 ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้า
6. บริษัทอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
7. บริษัทแจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือ
มอบฉั น ทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่ งเป็น แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ก าหนดทิ ศ ทางการลงคะแนนได้ และเป็ น แบบที่
กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค
แบบใดแบบหนึ่ งก็ ไ ด้ ซึ่ ง สามารถดาวน์ โ หลดหนั ง สื อ มอบฉั น ทะทั้ ง 3 แบบ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
8. ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น นั ก ลงทุ น สถาบั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ งตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่
จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับที่ตั้งของสานักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบาย
ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
บริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเดิน
ทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุ มจะแล้ว เสร็ จ เพื่อ ให้สิ ทธิ แก่ผู้ ถือหุ้ นที่ม าร่ว มประชุม ภายหลังจากที่ได้ เริ่ม การ
ประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็น
รับรองความถูกต้อง...........................................
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องค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดย
ในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
3. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระ
ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิ
ของตน
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น
11 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็น 100% ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ส อบบั ญชี รับ อนุ ญาตของบริษั ท ประจาปี 2560 จ านวน 1 คน คื อ นางสาวนั นทิ ก า
ลิ้มวิริยะเลิศ แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทั ประจาปี 2561 จานวน 3 คน คือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอานวยชัย นางสาวกมลทิพย์ รัตนนันทวาที
และ
นางสาวอรยา ติลกรัตนกุล และบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ จากบริษัทสานักงาน
กฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทน
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
1. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดาเนินการประชุมทาหน้าที่แจ้งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 กาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง
เสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทาโดยเปิด เผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุก
วาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน
ร่วมประชุม และจะเก็บบัตรเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น /
ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก เสียง และนามา
หักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัทได้นาระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการ
พิจารณาแต่ละวาระ
2. บริษัทดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนาเสนอ
ประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ
หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในปี 2561 ได้มีผู้ถือหุ้น 3 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อ
ซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคาถาม-คาตอบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สรุปผลการ
ลงคะแนนเสี ย งของผู้ ถื อ หุ้ น ในแต่ ล ะวาระเป็ น ดั งนี้ (บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.cenplc.com)
วาระที่
1-3
4
5
6-7

เห็นด้วย
ราย
หุ้น
51 367,122,703
52 367,122,903
53 368,122,903
54 368,162,903

%
ราย
100.000 100.000 100.000 100.000 -

ไม่เห็นด้วย
หุ้น
-

%
-

งดออกเสียง
ราย
หุ้น
-

%
-

บัตรเสีย
ราย
หุ้น
-

สำหรับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่
1. กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมี
ข้อมูลเบื้องต้น ของบุ คคลที่เ สนอให้เลือกตั้ง การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุ ไว้ชัดเจน หากเป็น บริษัท ที่
ประกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่าง
พร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดย
พิจารณากาหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวน
คณะกรรมการบริษั ท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่า ตอบแทน ทั้งนี้ บริ ษัทได้ เสนอวงเงิ น
ค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจาทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจาปี หัวข้อ
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“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และ
แบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
3. กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบ
บัญชี สานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงาน
ในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จานวนปีที่ทาหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสานักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
4. กำรจ่ำยเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
ระบุวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่
จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับกำรประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการ
ท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทาการถัดไป
2. เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คาชี้แจงที่เป็นสาระสาคัญ คาถามหรือคาตอบ
หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการบริษั ท ซึ่งเป็น ประธานที่ ประชุม และจัด ส่ งรายงานต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทยและสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
และการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดาเนินการนาส่ ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รายละเอียดข้อมูลการประชุม
3. หลังจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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กำรกระจำยหุ้นกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
 บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
 บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2561
 คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 4.91 ซึ่งไม่เกิน
กว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
 สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 73.42 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.29 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญและได้กาหนดเครื่องมือที่สนับสนุน
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือ
ความคิดเห็นทางการเมือง จึงกาหนดกระบวนการที่อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป
และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจากัด ดังนี้
1. กำรใช้สิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทาหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการ
ประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับ
ภาษาไทยและอังกฤษ
(2) การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
หนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
(3) ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยมี
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งจานวน 11 ท่าน และโดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 22 วัน ก่อนวัน
ประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์  การประชุมผู้ถือ
หุ้น เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
(4) บริษัทได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉัน ทะให้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็น
ผู้ รั บ ฝากและดู แ ลหุ้ น ) ซึ่ ง ได้ แ นบไปพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มกั บ เผยแพร่ ล งในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้
บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสาหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้
รำยละเอียด
ผู้ถือหุ้นตำมนำยทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

จำนวน
(รำย)
2,982
54
23
31
22
9

จำนวน
หุ้น
745,141,378
368,162,903
50,362,250
317,800,653
304,933,143
12,867,510

สัดส่วน
ร้อยละ
100.00
49.41
6.76
42.65
40.92
1.73

(5) บริษัทดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการ
สลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น
เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย
และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนามาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามใน
บัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้ าร่วม
ประชุม จานวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อม
ทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดง
บนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียงเป็นจานวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม
พร้อมลงนามรับรอง
ในปี 2561 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสาคัญ คือ
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้
ที่สานักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(7) บริษัทจัดให้มี อากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ / ได้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน
14 วัน โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งคาถามและคาตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสาหรับผู้ถือหุ้นที่มิได้มาร่วม
ประชุมสามารถ ตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บน
เว็บไซต์บริษัทด้วย
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2. กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดย มิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูล
และทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็นการสนับ สนุนบุคคล
อื่นให้ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบัง คับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
3. กำรกำหนดเรื่องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทได้กาหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน
ทาการ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยัง
กาหนดให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ หากมี ก ารซื้ อ ขายหุ้ น ของบริ ษั ท ต้ อ งแจ้ งต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติและดาเนินการตามที่กาหนด
เลขานุการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุก
ท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายจะดาเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทาการซื้อขายหุ้น
ของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทาการซื้อขาย
ในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้น
ในช่วงเวลาที่ห้าม
4. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจาปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
2. การทารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทาอย่างยุติธรรม โดยกาหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติใน
เรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดเป็น
นโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
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3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษั ท
ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ
ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดาเนินการตามขั้นตอนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทารายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน
ทุกครั้ง
4. บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น
เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการ
บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีสว่ นได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้
เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกาหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็น
ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กาหนดและได้
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถ
ตรวจสอบได้
ในปี 2561 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย
เท่านั้น และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และไม่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และ
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 2561 ไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
5. กำรดูแลเรื่องกำรซื้อขำยสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัท
ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 กำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทาเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
ไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี ” บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.cenplc.com
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วย
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ผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้
และจัดให้มีการ ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทาให้ผู้ถือหุ้นมี
ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน)
ในปี 2561 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ที่มีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิเป็นจานวน
เงิน 6.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่าเสมอเป็นประจา
ทุก ไตรมาส และเปิดเผยการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่า ว
ของตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูล
อิเลคโทรนิค
2. พนักงำน
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่
ความสาเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศ
การทางานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทางาน สร้างให้
พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้
พนักงานรู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
ส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทางาน
ให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่ นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและ
พัฒนา ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทย่อย
ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่อง
ต่างๆ ในการทางานผ่านช่องทาง ที่กาหนด
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ค่ำตอบแทนของพนักงำน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งใน
ระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการ
เติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
สวัสดิกำรพนักงำน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาว
และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และ
สมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้ง
ส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
บริ ษั ท ย่ อ ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาองค์ ก รโดยจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
“คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับบริษัทย่อย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่
บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คาปรึกษา และรับฟัง
ข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ วันเวลาทางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันลาหยุด
ประเภทต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทางาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
และเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสานักงานและโรงงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึง
เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
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- จัดให้มีเงินบาเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่
พนักงาน
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้าน
การตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./
คน/ปี ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ของจานวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี
กำรฝึกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง
จำนวนพนักงำน ณ สิ้นปี 2561

จำนวน
พนักงำน
121 คน
38 คน
159 คน

อัตรำกำร
ฝึกอบรม
76.10%
23.90%
100.00%

ชื่อหลักสูตร
อนุรักษ์การได้ยินอันตรายจากเสียงดังปี 2560
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุ่น1
ISO 14001:2015
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุ่น2
การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM
เทคนิคการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ
ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินTFRS9ต่อการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันและตรงต่อความต้องการในยุค 4.0
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน
ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร
เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ PSM
ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุ่น 1
ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุ่น 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างใหม่

จำนวนชั่วโมง
6
12
6
12
18
12
6
6
6
6
12
15
12
12
3
3
6
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ชื่อหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุ่น3
ผู้ควบคุมประจาหม้อไอน้า
การทดสอบทางกล
การดับเพลิงขั้นต้น
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รุ่น 1 - 4 รุ่นละ 3 ชม.
การสร้างแผนพัฒนา HR และจัดทาแผนอบรม
เตรียมความพร้อมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ
เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ก้าวทันกฎหมายสิ่งแวดล้อมในยุค Thailand 4.0
กนอ.ยุคใหม่ สุจริตใจ ไร้คอร์รัปชั่น
กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
ไขข้อข้องใจกฎหมายที่สาคัญในการประกอบกิจการโรงงานและสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการให้บริการระบบ E-Services
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม
เรียนรู้ ทาเป็น การจัดทางบกระแสเงินสด
การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร

จำนวนชั่วโมง
12
36
6
6
12
6
6
6
6
3
6
6
6
6
6
12
294

ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน : บริษัทและบริษัทย่อยให้
ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน ด้วยการ กาหนดนโยบายความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(คปอ.) เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ทางานสม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงาน
และผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้
- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทางานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้ง
จัดให้มีสภาพการทางาน และมีวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูง
ใจให้เกิดการทางานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการ
ทางานของผู้ใต้บังคั บบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่ บริษัทและบริษัทย่อ ย
กาหนดขึ้นอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค
และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดาเนินงานดังนี้
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บริษัทย่อย
UWC
RWI

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวน
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
159
12
1
13
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม

ชาย
11
18
1
30

UWC
จานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รำยละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

รวม
14
25
2
41

RWI
จานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
5
2
7
31
6
37
1
1
37
8
45

UWC
31 คน

RWI
10 คน

7 คน
14 คน

8 คน
2 คน

ช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับพนักงำน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัท
และบริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ
และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดาเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลาดับต่อไป
บริ ษั ท ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย นที่ เ ป็ น พนั ก งาน รวมถึ ง ผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น
รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
ในปี 2561 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดาเนินการ
โดยใช้กลไกที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

3. ลูกค้ำ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัท
ย่อย ดาเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า
พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอ ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสอง
ฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจบริษัทด้วย
การปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
 จัดให้มีการให้คาแนะนา รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
 ให้ความสาคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้องโดย
มิชอบ
 ให้ความสาคัญ กับการให้ข้อมู ลที่เป็ นประโยชน์แก่ ลูกค้าด้ วยฉลากสินค้ าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่
กฎหมายกาหนดไว้
 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้ าอย่างแท้จริง
พร้อมจะดาเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้
นามาวิ เคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติ ดตามทั้ งระบบ และปรับใช้กั บทั้งองค์ กร เพื่อมิใ ห้
ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสาคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. คู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
 บริษัท และบริษัทย่ อยดาเนินธุ รกิจโดยปฏิ บัติตามกรอบการแข่งขั นทางการค้ าที่สุจ ริตและเป็น ธรรม
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจของบริษัท
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 ไม่ทาลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาหนดให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องทา
การค้ากับบริษัทเท่านั้น
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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5. คู่ค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
 มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสาคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
6. เจ้ำหนี้
บริษัทและบริษัทย่อยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับ
เจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชาระให้เจ้าหนี้ตรงตามกาหนดเวลาและตามข้อตกลง
อย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวก
แก่เจ้าหนี้
ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการ
ผิดนัดชาระหนี้แต่อย่างใด
7. แรงงำน
บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดาเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดาเนินธุรกิจโดย
เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสาคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็น
ปัจจัยสาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ
ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ
 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนาไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการ
เลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็น
ธรรม
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ตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น
ธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
9. สิทธิทำงกำรเมือง
 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อานาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรม
ใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10. ภำครัฐ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กากับ
ดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกาหนดของกฎหมายทั้ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์
ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กาหนดนโยบายให้มีการปลูกฝัง
จิตสานึก ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และ
หน่วยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่
บริษัทเข้าไป ดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกาไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดาเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
 จัดกิจกรรมที่สร้า งประโยชน์ต่อชุม ชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงิ น
สนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จาเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ซึ่งเป็น รางวั ลส าหรับ ผู้ ประกอบการอุต สาหกรรมที่มี ก าร
พัฒนาการดาเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการ
โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12. สิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดย
ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
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 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรูเ้ รื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสาร
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทาอย่างต่อเนื่อง
กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และ
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้
พลั งงาน และสร้ างจิ ตส านึ ก ให้ พ นัก งานทั้งองค์ กรมีส่ ว นร่ ว มในประหยัด พลังงานในทุ กด้ านทั้ งไฟฟ้ า น้ ามั น และ
น้าประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทางานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึง
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งใน
ส่วนโรงงานและสานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System)
เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การ
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่
ต้องใช้ไอปรอทและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มโี ลหะหนักที่เป็น
ปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
 ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สานักงาน การประชุม
ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
นโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทย่อยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการ
สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วม
ทากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์
ทางการค้า
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นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และกำรให้หรือรับสินบน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยจัดทา “นโยบายต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัป ชั่นทุกรูปแบบ โดยห้าม
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท
แคปปิ ทอล เอ็น จิเนี ยริ่ง เน็ต เวิร์ค จากัด (มหาชน) ผ่า นการรับรองให้ บริษั ทเป็น สมาชิกของแนวร่วมปฏิบั ติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
กำรฝึกอบรมและกำรสื่อสำร
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายใน
บริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงานสาคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชาระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่
เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทาผิด การฝ่าฝืนกฎมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล
หรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกาหนด
บทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและ
กาหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัท
จะแจ้งผลการดาเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลาดับ
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แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กากับดูแลการประเมินความ
เสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่อง
ทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนามาจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสร้างระบบ ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมิน ผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทางานที่เป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขต
ในการปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ
การว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
ในปี 2561 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
1. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทาด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึก
รายละเอียดของขวัญทั้งหมด และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงาน
หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในปี 2561 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
นโยบำยกำรแจ้งเบำะหรือร้องเรียน
บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อสือ่ สาร
หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
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1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 049-1045
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณา
รับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามลาดับ
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
นโยบำยมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกาหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
การกระทาคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกาหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง
จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน
ตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
3. บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดาเนินการโดยใช้
กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
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4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้
ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในปี 2561 ที่ผ่านมาการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดาเนินการโดยหน่วยงานกากับดูแล เนื่องจาก
ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกาหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝื น
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้ า ที่ ใ นการจั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุก
จริต คอร์รัปชั่นต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตาม
ผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
กำรเปิดเผยสำรสนเทศที่มีควำมสำคัญ
บริษัทดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้น
การใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลสาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและ
เป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบ
ข่าวสารที่สาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. กำรกำกับดูแลกิจกำร บริษัทได้จัดทาและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน บริษัทได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูล
สาคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 116 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปีของ
บริ ษั ท บริษั ท ได้จั ด ทาและเปิ ดเผยชัด เจน ครบถ้ วน ตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่งประเ ทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดาเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สานักงาน
ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 ด้ ำ นงบกำรเงิ น ประจ ำปี แ ละงบกำรเงิ น ประจ ำไตรมำส บริ ษั ท ได้ จั ด ท างบการเงิ น ซึ่ ง ผ่ า น
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูล ที่สาคัญเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการ
ลงทุน
 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส
ในกรณีที่กาไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ
บริษัทได้มีการเผยแพร่คาอธิบายผลการดาเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชานาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก
สานัก ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ใน
หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจาปี
ในปี 2561 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มี
เงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ สานักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดาเนินการอันเนื่องมาจาก
การเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
3. กำรกำกับดูแลกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
บริษัทตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัด ทา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
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4. กำรเปิดเผยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รำยกำรระหว่ำงกัน) และ/หรือ กำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะ
ของรายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ
56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เป็นการทารายการกับ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 1 รายการ
ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. กำรกำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้องจัดทำแบบรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทาแบบ
รายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับ
โอน (แบบ 59-2)
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ
35-E1)
ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ได้ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทารายการสรุป ไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”
6. กำรกำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกสิ้นปี
 ในกรณี ที่ ก รรมการพ้ น จากต าแหน่ ง และได้ ก ลั บเข้ า ด ารงต าแหน่ งกรรมการใหม่ โ ดยต่ อ เนื่ อ ง
กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับ
จากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วัน
ต้องรายงานประจาปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้
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ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่
ได้รับรายงาน
ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี เรื่อง การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
8. กำรกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กาหนดไว้ในพันธกิจ
ของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
ในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี โดยแยกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. กำรพบปะและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับผู้บริหำรระดับสูง และผู้บังคับบัญชำ
สูงสุดของทุ กหน่วยงำนทั้งบริษัทและบริษัทย่ อย บริษั ทและบริษัท ย่อยจัดให้ มีการประชุ มร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อ
รับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2561 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุก
และปรัชญาการทางาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุ
เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจาทุกเดือน
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้
1. เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจาปีปัจจุบนั ก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดยแสดงจานวนหุ้นที่ถือ
ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2.
โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และแบบ
56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปิดเผยลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและ
ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษัท ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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4. เปิดเผยโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
5. เปิดเผยปัจจัยควำมเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้ง
แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3.
ปัจจัยความเสี่ยง”
6. เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท
และหน้าที่ จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดารงตาแหน่งในบริษัท
จดทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจานวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรูปแบบ
ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการ
ค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง สาหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไม่มีนโยบายให้

ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ซึ่ง
เปิ ด เผย ในรายงานประจ าปี หั วข้อ “โครงสร้ า งการถือหุ้นและการจั ดการ ข้อ 2 โครงการจัด การ ข้อย่ อยเรื่ อง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
8. เปิ ดเผยข้ อมู ลกำรเข้ำ รับ กำรพัฒนำและฝึก อบรมของกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ ในหมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
10. เปิดเผยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจาปี
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
11. เปิดเผยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัท ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ
56-1 ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิดเผยกำรควบคุมภำยในและ ผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน ตามข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. พร้อมรายงานการกากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงานการ
กากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”
13. เปิดเผยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ในหมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หัวข้อ “ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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14. เปิดเผยงบกำรเงินของบริษัททุกรำยไตรมำส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และสามารถดาวน์โหลดได้
15. เปิดเผยรำยงำนประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท
17. เผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารผ่าน
สื่อที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทได้กาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่
คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร
เลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 049-1041 ต่อ 1021 โทรสาร : (02) 049-1045
E-mail : kenika@cenplc.com
2. บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าในธุรกิจของบริษัทย่อย ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต
นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทย่อย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า
3. สารสนเทศที่สาคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 โครงสร้างองค์กร
 ข้อบังคับบริษัท
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
 รายงานคณะกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 รายงานประจาปี (แ56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
 งบการเงินทุกไตรมาส
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หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนัก ดี ว่า กรรมการบริษั ท มีบ ทบาทหน้า ที่ส าคั ญ ในการก ากับ ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ
ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษั ท ซึ่ งจะต้ อ งเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ โดยแบ่ งบทบาทให้ ชั ด เจนระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ
ของบริษัทได้ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้
ร่วมกันในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมใน
การดารงตาแหน่งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแล
นโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่าน
การอบรมหลั กสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกล่าวมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
วางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจานวน 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่ อ งส าคั ญ จะต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ ง และเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
หลั ง จากการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ครั้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมี
มติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมดนั้ น ต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร ณ 31 ธั น วาคม 2561
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
5
9

จานวน (คน)
หญิง
2
2

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

รวม
5
1
5
11

สัดส่วน
ร้อยละ
45.45
9.10
45.45
100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน โดยกรรมการอิสระจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทางานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่ง
อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการ
ดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท
- มีการกระทาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทาผิดด้านการทุจริตหรือกระทาผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกากับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทาหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการ
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัทและปฏิบัติ
ข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งได้กาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ
8.1 คณะกรรมการ และ หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
หลักเกณฑ์กำรเลือกตั้ง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการบริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ต ามที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ องห้ า มตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้ าที่ให้แก่บริษัท
โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดารงตาแหน่ง
ตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลั บเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการ
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3.
4.
5.
6.

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

คัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมี
ประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจานวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม
ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ในการ ปี 2561 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 3 คน คือ
1. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
2. ผศ.ดร. สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์
2. บริษัทมิได้กาหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จานวนวาระสูงสุดที่จะดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าอายุ
หรือระยะเวลาดารงตาแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อัน
ทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนามาก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือนปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้
เข้าดารงตาแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ น
ผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมี
จานวนปีการดารงตาแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาปี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ จานวน 5 คน ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรอิสระ
1. รศ.ดร.ภูษิต
2. นายจักรธาร
3. นายยรรยง
4. นายชาตรี
5. ดร.วิศิษฐ์

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล

26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
24 ธันวาคม 2555
13 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2558

จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
10 ปี
10 ปี
6 ปี
4 ปี
3 ปี

กำรสรรหำกรรมกำร
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
กำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกระบวนกำรสรรหำ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่ งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กำรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมกำร
 บริษัทกาหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท
เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ
56-1 และในรายงานประจาปี
- สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในปี 2561 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท
- สาหรับผู้บริหารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท
ในปี 2561 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จานวน 2 บริษัท
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ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญในธุรกิจนั้นๆ ไป
เป็ น กรรมการบริ ษั ท ย่ อ ย ตามสั ด ส่ ว นการลงทุ น เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ล บริ ษั ท ย่ อ ยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของบริ ษั ท
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทาบัญชีให้ทันต่อการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่
สาคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาและการจาหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกากับดูแลกิจการตามที่บริษัท
ประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร
ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการที่กาหนดและแยก
อานาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญ
ต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริ ษัท เป็น ผู้น าและเป็น ผู้ควบคุ มการประชุ มคณะกรรมการให้มี ความเป็น อิสระ โดย
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้ง
ให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่ งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้
ความสาคัญและเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจานวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นาในการบริหารงาน
วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วม
กาหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
เลขำนุกำรบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้
มีเ ลขานุก ารบริษั ท รั บ ผิด ชอบดาเนิน การตามที่ก ฎหมายก าหนดในนามของบริษั ท หรื อคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง
เลขานุการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัท
จึงได้แต่งตั้งให้
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และยังได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย
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ฝ่ำยกำกับดูแลกิจกำรและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
ประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
2. คณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ประกอบด้วย
จานวน กรรมการ กรรมการที่
กรรมการที่
(ราย)
อิสระ ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
3
3
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน
3
3
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3
2
1
4. คณะกรรมการบริหาร
5
5
หมำยเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุด
อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ และทุกท่าน
ล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุก
ท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ เป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัท ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบ
บริษัทได้จัดทากฎบัตรอานาจหน้าที่ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอานาจหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2
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คณะกรรมการชุดย่อย) รวมทั้งได้จัดทาระเบียบอานาจอนุมัติและดาเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัท โดยได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
● คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อิ ส ระตามประกาศของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและนิ ย ามของบริ ษั ท จ านวน 3 คน ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี
ประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ บทบาทและ
การปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ
คณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
สัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 3 ปี
● คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและ
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
พิ จ ารณาจากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ มี ว าระการด ารงต าแหน่ งคราวละ 1 ปี ซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท 3 คน ซึ่ ง เป็ น กรรมการ ที่ ไ ม่ เ ป็ น
กรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริห ารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมกำรสรรหำ
ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่ งตั้งบุคคลเข้า
เป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
● คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลาย
ด้าน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
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คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ งและอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหาร ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสาคัญในการกาหนด
นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติ
งาน และงบประมาณประจาปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกากับ
ดูแล และติ ดตามผลการด าเนิ นงาน ให้ เป็น ไปตามแผนธุร กิจ และงบประมาณที่ว างไว้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
บริษัทเปิดเผยอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1
ข้อ 8. คณะกรรมการ)
ในปี 2561 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทาใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
 ภำวะผู้นำ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท
ได้กาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทาหน้าที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ รวมทั้งได้กาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ จะกาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่
ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดาเนินการ หากผล
การดาเนินการต่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
ดาเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีค วามเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อ
รักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนาหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
กิจการและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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 วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจาปีทุกปี
ในปี 2561 บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
พนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนใน
บริษัท ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทาหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสานึกที่ดี
เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยส่ วนรวม ตลอดจนเป็ นการเสริมสร้ างความก้าวหน้า แก่พ นักงาน โดยมี การทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนาไปปฏิบัติเพื่อ เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการ
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็น
การแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสาคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกาหนดให้เป็นแผนประจาปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ
พร้อมขอเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจาทุกไตรมาส
3.3 ด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริ ษั ท มี แ นวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนในการดู แ ล เพื่ อ ขจั ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่
ไม่ใช่บริษัทย่อย
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของ
รายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ56-1 และรายงานประจาปี
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการ ดังนี้
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1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นาส่งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ต่อเลขานุการ
บริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจาปีทุกปี ภายใน 30 วันนับแต่วัน สิ้นปี
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดาเนินการจัดทารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3.4 ด้ำนกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (รายละเอียด
ปรากฏในแบบ 56-1 และรายงานประจาปี หัวข้อ 9 การกากับดูและกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคานึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย)
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
 กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจ สอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบ
การติดตาม เป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การควบคุมภายใน”
 กำรตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมี
สายการบังคับ บัญชาตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ
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ทาหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐาน
การตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และ
สนับสนุนกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้
ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในได้ มี ก ารรายงานประเด็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แก่ ผู้ รั บ การตรวจและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
ข้ อ เสนอแนะที่ เ หมาะสมตามที่ ฝ่ า ยบริ ห ารเห็ น ว่ า จ าเป็ น ส าหรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิ น และสอบทานระบบการควบคุ มภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจานวน 5 ครั้ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิ ดเห็นที่มีต่อ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงาน
การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
3.6 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณา
ความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดาเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงเป้าหมายของ
องค์กรเป็นสาคัญ
4. กำรประชุมคณะกรรมกำร
1. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทากาหนดการ
ประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกาหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือน
ธันวาคมของทุกปี
2. นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้ง
ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่ งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่
กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2561 การลงมติข องแต่ ละวาระการประชุม มี กรรมการบริษั ทอยู่ไ ม่น้ อยกว่ า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
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4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสีย
กับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบาง
ประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 6 ครั้ง ตามกาหนดการที่ให้แก่
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจาเป็น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในปี 2561 มีการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 6 ครั้ง ซึ่งจานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วม
การประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นประจาทุกไตรมาส ดาเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มี การประชุ มกั บฝ่ ายบริห ารอย่ า งเป็น อิส ระ โดยเป็ นการหารื อพร้อ มมี
ข้อเสนอแนะต่างๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ
ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุม
5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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กำรประเมินผลงำนประจำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สาหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน
โดยพิจารณาและประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
1. ภาวะผู้นา
2. ผลการดาเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกาหนดกลยุทธ์
ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
6. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จานวนคณะกรรมการ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อย และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกั บ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทน
อื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้
หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้
ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สาหรับค่ าตอบแทนผู้บริ หารเป็น ไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจ ารณาจากผลการปฏิบัติ งานตาม
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครั้ง ได้กาหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการ ประจาปี 2561 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษั ทและที่ป ระชุม ผู้ถื อหุ้ นตามลาดับ บริษั ทได้เ ปิด เผยรายละเอี ยดจานวนเงิน ค่า ตอบแทนเป็ น
รายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษั ทได้ใ ห้ค วามสาคัญ การพั ฒ นากรรมการ โดยสนั บสนุน ให้ก รรมการบริษั ทเข้า อบรม
หลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษา/
การอบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมี
นโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
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สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ลต.)
กาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation
Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กาหนดแล้ว กรรมการบริษัท
ยังให้ความสาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่นหลักสูตร
Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพความเป็นผู้นาที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนาไปสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน
ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

นายคมวุฒิ พรนราดล

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร

หลักสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกิจกรรม
- “เทคนิ คการสื่ อสารกั บนักวิเ คราะห์ ให้เกิด คุณค่าสู งสุดต่อ บริษัทจด
ทะเบียน” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ทิศ ทางเศรษฐกิ จไทยในปี 2019 " ในการสั ม มนา "Together is
Power 2018 : Connecting the Future"
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- “พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ”
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “การส่ งรายงานประจ าปี ใ นรู ป แบบ QR Code และ Listed
Company Solution” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- “Director Accreditation Program (DAP)”
รุ่น 150/2518 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “การจั ด ท ากระดาษท าการเพื่ อ มาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ใน
องค์กร” รุ่นที่ 2/61 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2561
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- “เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองจาก CAC”
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “เตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอรับรองจาก CAC”
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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หลักสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกิจกรรม
- “การส่ งรายงานประจ าปี ใ นรู ป แบบ QR Code และ Listed
Company Solution” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 กรรมกำรเข้ำใหม่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ผลการดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดทาคู่มือสาหรับกรรมการ ดังนี้
1. จัดทาคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- ข้อบังคับกรรมการบริษัท
- ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ข้อบังคับบริษัท
- คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสานักงาน ก.ล.ต.
2. ข้อมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจาปี พร้อมกับจัดทา Presentation เพื่อแนะนาลักษณะธุรกิจของบริ ษัทให้แก่กรรมการ
ใหม่
 กรรมกำรปัจจุบันและผู้บริหำร
บริษัทให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับ IOD
แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการ
อบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำรกำกับดูแลกิจกำร
สาหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสานักงาน
ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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8. แผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคคลกรที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตาแหน่งงานบริหารที่
สาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การ
ก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารสรรหาบุ ค คลดั ง กล่ า วจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและโปร่ ง ใส โดยพิ จ ารณาจากความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการ
กากับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
 ตำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญกับการสืบทอดตาแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตาแหน่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตาแหน่งผู้นาองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
รักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์ กร ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่า ง
ทันท่วงที คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้
1. กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง
ระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่
จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริ หาร เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดาเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้
เป็นผู้บริหารในลาดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติต่อไป
 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำน
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลาดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทางานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กาหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตาแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์
ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลาดับต่อไป
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งเป็นการ
ประชุมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อร่วมกาหนดเป้าหมายธุรกิจของ
องค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกในการทางานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
9. กำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกราย
ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อการทุจริต
และคอร์รัปชั่นในช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com
- ประชาสัมพันธ์ ทาง แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างขยายผลไปคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
10. ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน
ในปี 2561 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ประจาปี 2561 ซึ่งมีจานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจาปี 2560
และข้อมูลปี 2560 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสารวจในระดับ “ดีมาก”
ช่วงคะแนน
90-100
80-89
70-79

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
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จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในกำรประเมิน
หมวด
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
รวม

หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ)
ปี 2561
ปี 2560
32
32
19
19
29
29
53
53
108
108
241
241

น้าหนัก (%)
ปี 2561
ปี 2560
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100

ผลประเมินกำรกำกับดูแลกิจของบริษัท รำยละเอียดมีดังนี้
หมวด
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ปี 2561 (%)
96
91
93
89
73
85

ปี 2560 (%)
96
91
90
87
75
84

11. กำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
ตามที่สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการ
กากับดูแล สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการนาหลักการไปปรับใช้
(apply or explain) และให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรยั่งยืน และ
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหลักเกณฑ์สานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
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ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท
ในการพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยง
ข้อมูลจาก CG เข้า CG Code) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้อนุมัติให้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้
ในปี 2561 บริษัทได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท
แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ
1. บริษัทควรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม หรือส่งคำถำมเกี่ยวกับบริษัทได้
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้กาหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้
ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้ชี้แจงลงในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
2. บริษัทควรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำรได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า วิธีการสรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษัทในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว โดยไม่มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บริษัทควรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสัง คม โดยอำจรำยงำนไว้เป็นส่วนหนึ่งในรำยงำน
ประจำปี หรือจัดทำเป็นรำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนแยกต่ำงหำก ตำมกรอบของ Global Reporting
Initiative (GRI)
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปีแล้ว
4. บริษัทควรเปิดเผยรำยละเอียดค่ำตอบแทนของ CEO
คณะกรรมการบริษั ท ได้ รับ ทราบและมีค วามเห็น ว่า ปัจ จุ บัน บริษั ท ไม่ มี นโยบายให้ ค่า ตอบแทนอื่ น
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 140 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

5. คณะกรรมกำรควรระบุวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้อย่ำงชัดเจนในนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 2 คน ที่มี
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี มีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่น
ในการบริหารงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี และที่ประขุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
6. บริษัทควรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมกำรว่ำ ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท คือ ในการ
ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม
7. คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรทั้งคณะ และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุก
ชุด โดยเปิดเผยกระบวนกำรและหลักเกณฑ์ในกำรประเมิน
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า กรรมการบริษัทได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และ
เป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง
กรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติตามข้อบังคับกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัดแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละชุดจะเป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะก็ตาม
8. คณะกรรมกำรควรจัดให้มีกำรประเมินผลงำนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยเปิดเผยกระบวนกำรและ
หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า กรรมการบริษัททุกท่าน ได้รับการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
และเป็นไปตามข้อกาหนดของบริษัทและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง
กรรมการแต่ ล ะท่ า นได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ กรรมการบริ ษั ท อย่ า งเคร่ งครั ด แล้ ว จึ งมั่ น ใจได้ ว่ า การ
ปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนจะเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี การ
ประเมิน ผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลก็ตาม
9. คณะกรรมกำรควรจั ด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลงำนประจ ำปี ข องผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด (CEO) ขององค์ ก ร
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ผู้บริหารสูงสด (CEO) ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจาก
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ทั้ ง ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะ
CEO ได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท จึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของ
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CEO ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ
ประเมินผลงานประจาปีของ CEO ก็ตาม
10. ประธำนกรรมกำรของบริษัทควรเป็นกรรมกำรอิสระ และไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหำรสูงสุด
ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เป็นประธานกรรมการบริษัท และ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
เชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เคร่งครัด
11. คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนควรจัดประชุมอย่ำงน้อย ปีละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้จัดขึ้นตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแล้ว
12. คณะกรรมกำรควรพิจำณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า กระบวนการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัท
ได้ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
13. คณะกรรมกำรควรพิจำรณำแต่งตั้ง CG Committee
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทมีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแล

กิจการ ที่ส ามารถปฏิบัติง านได้อย่า งเต็ มที่ และปฏิบัติต ามหลักการกากับ ดูแลกิจ การที่ดี ตาม
หลักการของ CG แล้ว
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบำยภำพรวม
บริษัทและบริษัทย่อยได้นาหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยุทธ์ที่
สาคัญ ในการดาเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรการผลิต การจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง การจาหน่ายให้กับผู้บริโภค
และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process)
เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ต้องบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
กำรให้ควำมสำคัญและกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียมี บทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนิน ธุรกิจ จึง
ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสานเสวนา กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วน
ร่วมตามบทบาท ของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมรวมถึงได้ ทราบความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วน ได้เสีย ทา
ให้สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจาแนกผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม และ
พิจารณากาหนด พันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความ ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม
อย่างสมดุล ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าผู้ส่วนได้เสียมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ
จึงกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

สื่อมวลชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
แ

พนักงำน

หน่วยงำนภำครัฐ

เจ้ำหนี้

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้ำ

คู่แข่ง

คู่ค้ำ

ภำพรวมกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทำงกำรสื่อสำร
กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
 การประชุมผู้ถือหุ้น
 ดู แ ลสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี
 รายงานประจาปี
 การรายงานผลประกอบการทุ ก ไตรมาส  สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ
ผู้ถือหุ้น
ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทาการใดอันเป็น
และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นระบบข่ า วตลาด
และ
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
นักลงทุน
 เผยแพร่สารสนเทศสาคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และ
 หน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์”
สามารถตรวจสอบได้ ทั้ ง ภาษาไทย และ
 ติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
ภาษาอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
ผ่านช่องทางที่กาหนด
 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
 ดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
 การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม
 กาหนดหลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน
 การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา  ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
พนักงำน
 การเปิดรับความเห็นทาง Posts Box
 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย
และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
 จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม
 สื่ออิเลคทรอนิกส์ เช่น Internet
 ส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน
 ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทำงกำรสื่อสำร





สังคมชุมชน
และ
สิ่งแวดล้อม







โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา 
และการดูแลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษา
สภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน



คู่ค้ำ

 การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึง
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ดาเนินธุรกิจ
 การเยี่ยมเยือนคู่คา้ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ระหว่าง
กัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ
 ความเป็นธรรม และเสมอภาค









ลูกค้ำ

 ประชุมร่วมกับลูกค้า
 ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท /
สื่ออิเลคทรอนิคส์ / การเยี่ยมเยียนลูกค้า /
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
 สารวจความต้องการและความพึงพอใจ
 การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือ
แนะนาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน






แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถ เสนอแนะ
หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ
จัดการความปลอดภัยในการทางาน และจัดหา
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยคานึงถึงความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมในการทางาน
พัฒนาศักยภาพให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชน ใน
ด้านอาชีพ
โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
การคานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดาเนิน
กิจการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา
คานึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม
สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลง ทาง
การค้า
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเหมาะสม
ตามระเบียบปฏิบัติกาหนด
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง
ดูแลรักษาความลับของลูกค้า
จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทำงกำรสื่อสำร


 รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ




คู่แข่ง



เจ้ำหนี้กำรค้ำ

หน่วยงำน
ภำครัฐ

 รายงานประจาปี/ ความรับผิด ชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์
บริษัท
 การขอคาปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษี
อากร ผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของ
กรมสรรพากร
 การขอคาปรึกษาด้านกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานจาก
ส่วนราชการที่เกีย่ วข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
 การให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูล

สื่อมวลชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
และร้องเรียน
นาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของ
ลูกค้า
ดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด
 ชาระเงินให้เจ้าหนีต้ รงตามกาหนดเวลา และตาม
ข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัดชาระ โดยบริษัทใช้
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ในระบบ Media
Clearing ซึ่งอานวยความ สะดวกแก่เจ้าหนี้
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ อย่างถูกต้อง
โปร่งใส
 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกาหนด
 การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ กากับ
ดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว
 ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดตี ่อองค์กร
 สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการ
สื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ
ผิดศีลธรรมอันดีงาม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

10.2 กำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำน
1. เกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำน
(ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5)
2. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
2.1 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริษัทดาเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และกลุ่ม
ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิ จพลังงาน มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้
ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผูถ้ ือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัท
ย่อยจึงให้ความสาคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดาเนินงานและการจัดทารายงาน ตลอดจน
ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน
การผลิต การจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้
บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่บริหาร
จัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ด้ำนเศรษฐกิจ
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจานวน 5 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยเป็น กรรมการอิสระ จานวน 2
ท่า น และกรรมการที่ ไม่ บริ ห ารอีก 1 ท่า น ทาหน้า ที่ดู แ ลให้บ ริ ษัท มีก ารบริห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น
ด้ำนสังคม
คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของบริษัทย่อยมีหน้าที่
กาหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มี
การดาเนินงานด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กาหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดาเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดาเนินการจัดการพลังงานให้
สอดคล้องกับนโยบาย อนุรักษ์พลังงานที่กาหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
2.2 กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้นานโยบายการกากับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัท โดยเชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กากับดูแลและ
ติดตาม การทางานของฝ่ายจัดการ
กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2561 ไม่พบสถานการณ์ใดทีป่ ฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบาย และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียน
ใดๆ จากผูม้ ีส่วนได้เสีย
2.3 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อ ยให้ค วามส าคั ญในการด าเนิ น ธุร กิ จ อย่ า งมีจ ริ ย ธรรมและโปร่ งใส สอดคล้อ งกั บ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม
และเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่
การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อม
เสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ลูกค้ำ :
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้า
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้า
สูงสุด
คู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ :
(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือ
จ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
คู่แข่งทำงกำรค้ำ :
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบาย
ในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ภำครัฐ :
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับหน่วย งานภาครัฐ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
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2.4 กำรรับและให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นการกระทาโดยตั้งใจเพื่อครอบงา ชักนา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง
เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน
หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทาได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกาหนด
ค่าใช้จ่ายในการทางาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญซึ่ งมีมูลค่า เกินกว่า 5,000 บาท ต้อ งแจ้งให้ผู้ บังคับบัญ ชาทราบ โดยใช้แ บบรายงานการรั บ
ของขวัญ และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือ
บริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอื่น
2.5 กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลอื่นด้วย
ในปี 2561 บริษัทไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.6 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้นากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใ จผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อ ม
เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ผลิตสินค้าใช้พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
กระบวนกำรจัดหำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสาคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการ
เลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว
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เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน
และผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยนการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้า การจัดการของเสีย เป็นต้น
บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงคุณภาพ
ปริมาณ และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกาหนดขั้นต่าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001,
ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ISO 9001
มำตรฐำนกำรประเมินคู่ค้ำ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกาหนด
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกาหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กาหนด

ISO 14001
มำตรฐำนกำรประเมินคู่ค้ำ
1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกต้องตามประเภทและสถานที่
3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เป็นอันตรายที่เหมาะสม
5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
9. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / ผู้เกี่ยวข้อง

คู่ค้ำ ผู้ให้บริกำร และผู้จัดจำหน่ำย
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจาหน่ายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการ
จัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบ
ไปด้วยคู่ค้าที่มีการดาเนิ นธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้
ทรัพยากรและ พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ลูกค้ำ ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จากัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจาก
การดาเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วย เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
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2.7 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่
ความสาเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้า
สูงสุด
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความสาคัญ
ต่อการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดาเนินการตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
ในปี 2561 บริษัทย่อยได้ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทา
การตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน
เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท ย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างต่อเนือ่ ง
3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการ
คอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่า
ทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลกู ค้า คู่ค้าบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มา
หรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการ
ดาเนินการหรืออานวยความสะดวก
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บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้
ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสาเร็จของ
งานด้วยวิธีการทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยัง
กาหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” เพื่อ
สื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
จึงได้กาหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท
- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน และตัวแทนทำงธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยกาหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2560 โดยได้ดาเนินการจัดทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ” และเผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี”
จากการที่บริษัทได้ เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ส่งผลให้ปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
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4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้าง
งาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกาเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพล
ภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและ
เพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้ง
เบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็น
ระบบและยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการ
กาหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมี
กระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
5. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็น
ปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุน
ทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความสาเร็จขององค์กร
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ให้ ค วามสาคั ญต่ อ การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพนัก งาน โดยให้ โ อกาสอย่ างทั่ วถึ ง และ
สม่าเสมอ
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลีก เลี่ ยงการกระท าใดๆ ที่ไ ม่เ ป็นธรรมซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อ ความมั่นคงในหน้า ที่การงานของ
พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทา
ผิด โดยกาหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทาผิด ไว้ใน
“จรรยาบรรณพนักงาน”
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คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบ
เรื่องที่อาจ เป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจ
เป็นปัญหาและก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูก
ละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้
และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(3) บริ ษั ท จะเปิ ดเผยข้อ มู ล เท่ า ที่ จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภั ย และความเสี ยหายของผู้ รายงาน
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็น
ธรรม
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรี ยน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี”)
กำรสรรหำและกำรจ้ำงงำน
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน
โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้
ความสาคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจและทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้างงานและการบริหาร
แรงงานของบริษัท กาหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัทและข้อกาหนดของลูกค้า
ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทมีจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 18 คน และยังคงดาเนินการ
จัดทาแผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสาคัญต่อ
การจัดสรร ทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กำรจ้ำงงำนคนพิกำร
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความ
พร้อมเข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งทาให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง อัตราการ
จ้างงานผู้พิการของบริษัทย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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กำรบริหำรค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ การดารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยง
ผลสาเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง
ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
และจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ใ นคุ ณภาพชี วิต ของพนัก งานนอกเหนื อจากที่ กฎหมายกาหนดเพื่ อสร้า งความผูก พัน และสั มพัน ธ์ที่ ดีร ะหว่า ง
พนักงานกับบริษัท ดังนี้
- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
เงินบาเหน็จ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทแลบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสาหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพ
ทางสังคม สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตกับกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
1.




Happy Body (สุขภำพดี)
ตรวจสุขภาพประจาปี
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
จัดห้องพยาบาลและมีแพทย์ประจา

2. Happy Heart (น้ำใจงำม)
ส่งเสริมให้พนักงานมีน้าใจเอื้ออาทรต่อกัน

 กิจกรรม โลหิตคนละนิด ช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์
 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนเกาะกก
 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด
 สนับสนุนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
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3. Happy Society (สังคมดี)
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน
ที่ตนทางานและพักอาศัยให้มสี ภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี
 กิจกรรมปันน้าใจสูส่ ังคม
 กิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้าหู
 โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและ
ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

4. Happy Family (ครอบครัวดี)
 กิจกรรมรดน้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่

5. Happy Relax (ผ่อนคลำย)
 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
 กิจกรรมประกวดร้องเพลง
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.)
เป็นตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภั ย ในการท างาน ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการท างานของพนั ก งาน ผู้ รั บ เหมา และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทย่อย โดยมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี้

บริษัทย่อย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวน
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
159
12
1
13
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน
1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม

ชาย
11
18
1
30

UWC
จานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รำยละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

รวม
14
25
2
41

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
RWI
จานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
5
2
7
31
6
37
1
1
37
8
45

UWC
31 คน

RWI
10 คน

7 คน
14 คน

8 คน
2 คน

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคั ญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง
ในปี 2561 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกาหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัย
บริษัทย่อยปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

จัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย 2561”
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กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณ
ความ เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
และได้จัดกิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าทางาน

กำรตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัย
บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์
เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้า (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นาความร้อน เครนยกเครื่อง

กำรจัดกำรสำรเคมีให้สอดคล้องตำมกฎหมำย
บริษัทย่อยได้ดาเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data
Sheet: SDS) และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตาม
กฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมี อย่างชัดเจน พร้อมอบรมวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์
ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหก
รั่วไหลอย่างต่อเนื่องทุกปี
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กำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความ
พร้อม กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ามันหกรัว่ ไหลและหม้อไอน้ารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้
พนักงานอย่างสม่าเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทางาน ลด
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กร
และชุมชนใกล้เคียง

6. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจการของ
บริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดาเนินการด้านสั งคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดาเนิน
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดาเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เส้นทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนและสังคม
การศึกษา
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สังคม
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
โครงการ CSR ปันน้าใจสู่สังคม
โครงการกิจกรรมประเพณีชุมชน คลองน้าหู
โครงการกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกาะกก
โครงการสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด
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โครงการสนับสนุนกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก”
โครงการกิจกรรมเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม
ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมและสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจ
ถึงความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและ
บริษัทย่อยยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย
โครงกำร CSR ปันน้ำใจสู่สังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณ
โรงงานบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นต่างๆ นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดาเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด
ในปี 2561 บริษัทย่อยได้จัดโครงการอุปการะเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสและถูกทอดทิ้ง ที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ จังหวัด
นครนายก

โครงกำรร่วมสนับสนุนท้องถิน่ จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
ในปี 2561 บริษัทย่อยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ อบต.โนนขวาง, โรงเรียนร่อนทอง, โรงเรียน
เทศบาลดอนมนต์ จังหวัดบุรีรัมย์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก และ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง
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กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกชุมชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสานึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท
ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็น
ผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีสว่ นร่วม มี ความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดาเนิน
ธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคาข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
7. กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะทางานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็น
คณะทางานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดย
ปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001
กำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยกาหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกาหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการ ดาเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบำยกำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัด การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงาน
และ สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจาหน่าย การใช้งาน การ
จัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการ
ใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบาบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวัง
ดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดารงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
บริษัทย่อยดาเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารสานักงาน และโรงงาน โดยจัดให้มี
คณะทางานการจัดการพลังงาน โดยให้ความสาคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รับรองความถูกต้อง...........................................
- 162 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยให้ความสาคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสีย
และมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลด
มลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติ
ตาม แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่าเสมอซึ่งทาให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตลงได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
และการบริหารงานของ บริษัทอีกด้วย
กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อ
การ เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการการผลิต เป็นประจาทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพ
อากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
มลภาวะทางอากาศของUWC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลกำรตรวจวัด
มำตรฐำน
ฝุ่นละออง (TSP)
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร
177
240
มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบาบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทาการตรวจวัด
พำรำมิเตอร์
ระบบ
หน่วยวัด
ค่ำ
บำบัด
มำตรฐำน
3
1. Air Emission
1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg / m
200
3
Quality
2) Phosphate
Scrubber mg / m
Monitoring
3) Sulfur Dioxide (SO2)
ppm
60
4) Carbon monoxide (CO)
ppm
690
2. Working Area Air
Quality
Monitoring

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

Scrubber
-

mg / m 3 <2
mg / m 3 <0.5
mg / m 3 <0.05

ค่ำที่วัดได้
7.098
0.104
<1.3
30.80
0.044
0.036
-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
พำรำมิเตอร์
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทางาน)

4. Heat Stress
Monitoring

ระบบ
บำบัด

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

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
หน่วยวัด

ค่ำ
มำตรฐำน

ค่ำที่วัดได้

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
82.4
84.0
80.3
81.0
67.2
80.9
75.8
86.0
31.8
30.1
30.4
30.7
30.7
31.2
31.9
31.9
31.8

-

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลกำรวิเครำะห์
มำตรฐำน
3
Sodium Hydroxide
mg/m
<0.40
2
Hydrogen Chloride
Ppm
0.016
C5
3
Inhalable Dust
mg/m
0.683
15
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m3
0.303
15
หมายเหตุ : C = ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทางาน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ค่าไม่เกินมาตรฐานดังนี้

แหล่งกำเนิด

พำรำมิเตอร์

หน่วยวัด

ปริมำณที่
ตรวจวัดได้

ปล่อง SGI
เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

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

m
0
C
m/s
m 3/min
%
mg/m 3
ppm
ppm

1.20
507
3.67
248.91
16.8
5.3
< 2.4
5.8

ค่ำ
มำตรฐำน
60
20
120

กำรจัดกำรคุณภำพน้ำเสีย
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้าที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนามาบาบัดทางเคมี เพื่อให้
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด ซึ่งน้าเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอก
โรงงานแต่จะมีบ่อพักน้า และนาน้ากลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนามารดน้าต้นไม้ เป็นต้น
ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน้าเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
ระบบน้าเสียจากการผลิตของ UWC
ดัชนีที่วิเครำะห์

ค่ำมำตรฐำน

ค่ำที่วัดได้

1.
2.
3.
4.
5.

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

8.9
<5.0
1,117
<40
0.2

PH
Total Suspended Solids (TSS)
Total Dissolved Solid (TDS)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Zinc
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
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
8. สี @ Original pH
9. สี @ pH 7.0

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ผ่านระบบบาบัด
ทางเคมี
ของหน่วยงานเคมี
และน้าเสีย

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

ค่ำมำตรฐำนจำกกำรนิคมฯ
5.5 – 9.0
< 200 mg / l
< 3,000 mg / l
< 10 mg / l
< 750 mg / l
< 500 mg / l
< 600 ADMI
< 600 ADMI

ค่ำที่วัดได้
7.4
0.8
2,290
<5
16
<2
5.99
<10
15

กำรจัดกำรของเสีย
บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซึ่งบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธี
สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมี
การจัดทาข้อปฏิบัติการกาจัดตั้งแต่การคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง
และคัดเลือกผู้รับเหมากาจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัท
ย่อยและสังคม ดังนี้
การจัดการของเสียของ UWC
กำกของเสีย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

วิธีกำรกำจัด
นาไปคัดแยกฝังกลบ
นากลับไปหลอมใหม่

3. ตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย
4. สังกะสีฝุ่นและเม็ด

ปรับเสถียรและฝังกลบ
Reuse

5. น้ามันไฮโดรลิคเก่า
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

Reuse
แปรสภาพนาไปใช้ใหม่

บริษัทที่กำจัด
สานักงานเขตมีนบุรี
บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเล็ทมิลล์ จากัด
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ฯ จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูมิคอร์มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด สามพรานฟาวน์ดีร์
บริษัท นวภัทรกิจ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
บริษัท แซนด์ซอร์ จากัด
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จากัด
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
การจัดการของเสียของ RWI
กำกของเสีย
วิธีกำรกำจัด
1. ขยะมูลฝอยจากสานักงาน
นาคัดแยกและเผา
2. เศษลวดและเศษโลหะ
- นากลับไปหลอมใหม่
- นากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
3. ตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย
ปรับเสถียรและฝังกลบ
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบู,่ หลอดไฟ,
เศษผ้าเปื้อนน้ามัน ,
กากตะกอนน้าเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ
นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
6. กรวดปนตะกั่ว

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

แบบ 56-1 ประจำปี 2561
บริษัทที่กำจัด
เทศบาลมาบตาพุด
บริษัท ส.โชคชัย จากัด
บริษัท พีที ลัคกี้ รีไซเคิล
จากัด

หมำยเหตุ

บริษัท เบตเตอร์
เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน)

อ้างอิงตาม
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

บริษัท ส.กนกการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จากัด
บริษัท จี เอส อีเลค
ทรอนิคส์ เมทัล จากัด

10.3 กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1. บริษัทอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่การดาเนินงานของบริษัทมีการฝ่าฝืน
กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี 2. การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่
เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 เห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบ
ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กาหนด จานนวน 17 หลักการ และใช้หลักการพิจารณาตามแนวคิด
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ
อันได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การควบคุ มการปฏิบั ติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้อมู ล (Information &
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและ
กระบวนการทางาน การสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็นอิสระ นาเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสาคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกัน และแสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงาน
ต่างๆ พิจารณาความครบถ้วนตามหลักการที่กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมี ข้อเสนอแนะ
ให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อจัดให้มีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสาคัญให้บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบในการดาเนินงาน บริษัทได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงาน
ย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทางานที่ซ้าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตรา
แลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อ ประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพ
ดาเนินการอยู่ได้ และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดาเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการ
ดาเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและการทากาไรของบริษัทอย่างสม่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทเป็นสาคัญ
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
บริษัทกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และอานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลาดับ
ขั้นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกาหนดอานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีสว่ นได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสาหรับบริษัท
ทัง้ นี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททาหน้าที่ในการติดตามและดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดได้อย่างเหมาะสม
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมี
ระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
องค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กร
โดยข้อมูลที่สาคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจาก
พนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการ
ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัท
ได้ จัด ให้ พนั ก งานระดั บ หัว หน้ างานมี การติ ดตามผลการปฏิบั ติงานของผู้ใ ต้บั งคั บ บัญ ชา และยั งจั ดให้ มีก ารตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและ
สัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยงที่สาคัญและรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุม ภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
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ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ร่ วมพิ จารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสาคั ญอย่างเพีย งพอ เพื่อให้มีร ะบบงานหรื อ
กระบวนการทางาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภา ยในที่
เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โดย
คุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)
หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดารงตาแหน่งเป็น
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษั ท (โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้า งานกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1

กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ประเภทรำยกำร

บริษัท เอื้อวิทยา จากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 39.76
และมีกรรมการร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยค้างรับ
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกันค้างรับ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการ
- ค่าเช่าสานักงานและ
ค่าบริการค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ

บริษัท ระยองไวร์
อินดัสตรีส์ จากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
(ENS)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 69.83
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
และมีกรรมการร่วมกัน

มูลค่ำ
รำยกำร
(ล้ำนบำท)
0.72
0.19

ควำมจำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้ มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย

4.20
120.00
1.68
3.14
3.36
1.27
1.32
0.72
0.19

1.27
1.32
0.36
0.10

บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ 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
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ 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)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จากัด
(EBM)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.00
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(WJC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 94.25
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท พาราไดซ์
กรีนเอนเนอยี่ จากัด
(PGE)

เป็นบริษัทย่อยของ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
64.99

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

มูลค่ำ
ควำมจำเป็นและควำม
ประเภทรำยกำร
รำยกำร
สมเหตุสมผล
(ล้ำนบำท)
- ค่าเช่าสานักงาน
0.5
บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
8.00
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
(มี ก าหนดช าระคื น
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ภายใน 1 ปี)
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
- ดอกเบี้ยรับ
0.35
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดย มี
- ดอกเบี้ยค้างรับ
0.21
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร า ร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
80.29
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
(มี ก าหนดช าระคื น
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ภายใน 3 เดือน)
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
- ดอกเบี้ยรับ
3.44
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดย มี
- ดอกเบี้ยค้างรับ
13.02
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร า ร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
- ค่าบริการงาน
0.36
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบภายใน
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
- ค่าบริการงาน
1.54
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบภายใน
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
ค้างรับ
บริษัทย่อย
- ค่าบริการงาน
0.27
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบภายใน
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
- ค่าบริการงาน
1.06
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบภายใน
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
ค้างรับ
บริษัทย่อย
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

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 2561
มูลค่ำ
ควำมจำเป็นและควำม
รำยกำร
สมเหตุสมผล
(ล้ำนบำท)
0.24
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
0.06
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
453.72 ธุ ร กิ จ ปกติ แ ละซื้ อ ขายใน
ราคาตลาด

12.2

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี
นโยบายในการทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกาหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสาคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
12.3

มำตรกำรหรือขั้นตอนของกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะ
เดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมี สถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงาน
ธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ก่อนเป็นลาดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการ
ทารายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้า
ร่ ว มประชุ ม และมิ ไ ด้ อ อกเสี ย งลงคะแนน แต่ ถ้ า ขนาดของรายการระหว่ า งกั น มี ข นาดที่ เ กิ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัทที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับรายการที่กาหนดไว้ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
สาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

12.4

แนวโน้มในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
การท ารายการระหว่ างกั นยั งคงดาเนิ น ต่อ ไป จะมี ปริ มาณมากขึ้น หรื อ น้อ ยลงขึ้น อยู่กั บภาวะเศรษฐกิ จ
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้
กาหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย
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