วิสัยทัศน์
เป็นบริษทั ทีด่ �ำ เนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษทั อืน่ ทีม่ ศี กั ยภาพและมีโอกาสเติบโต
โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้
ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ได้อย่างมัน่ คงในระยะยาว

พันธกิจ
1. มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นด้วยความเป็นเลิศโดยเน้น
		 การลงทุนในกลุม่ ธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุม่ ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้า
		 แรงสูงและธุรกิจพลังงาน
2. คัดสรรธุรกิจและการลงทุนด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เล็งเห็นในโอกาส
3. สร้างความแข็งแกร่งโดยมีระบบการวิเคราะห์, คัดเลือก, บริหารจัดการ, กำ�กับดูแล และ
		 ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชดิ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยทางธุรกิจรอบด้านเป็นองค์ประกอบ
		 เพื่อบริหารความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด
4. ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ ได้มาซึ่งโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่มีศักยภาพทาง
		 ผลตอบแทน
5. แสวงหาและเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินไม่สูงหนัก
6. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส
		 และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่ง
		 ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานประจำ�ปี 2561

ANNUAL
REPORT
2018
2
3
4
5
24

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

Capital Engineering Network Public Company Limited

สารบัญ

Content

การประกอบธุรกิจ

Business

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน		Importance information in term of financial
รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
Report  from the Board of Directors
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
Shareholding Structure of Company
ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
Natures of Business
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk  Factors

การจัดการ		
Management

โครงสร้างการบริหารจัดการ
Organization Chart
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Shareholding Structure and Management  
รายการระหว่างกัน
Related  Transaction
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Internal  Control and Risk Management
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Report from the Risk Management Committee
รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
Report from the Remuneration Committee
ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
Personal Information of the Company’s Board
และเลขานุการบริษัท
of Directors, Executives and Corporate Secretary
Board of Directors   
77 คณะกรรมการบริษัท
General Information and Other importance
81 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
			information
30
31
61
64
66
67
68

การกำ�กับดูแลกิจการ		
Corporate Governance

85 การกำ�กับดูแลกิจการ
132 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

159 คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
168 รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
172 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน
173 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
180 งบการเงิน
192 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
276 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Corporate  Governance
Corporate Social Responsibility

Financial Status and Business Operation
Explanation and Examination of Financia
l Status and Business Operation
Corporate  Governance Report
from Audit  Committee
Report on Responsibilities of the Board of
Directors on Financial Reporting
Audit report of Certified Public Accountant
Financial  Statement
Notes to Financial statements
Auditor’s Remuneration

277
278
279
280
294
299
300
326
329
331
332
333
342
346

349
387
412
420
423
424
429
441
508

ขอมลูสาํคญ
ั ทางการเงนิ
ผลการดาํเนนิงาน (ลานบาท)
รายได
รายไดจากการขายและงานโครงการ
รายไดอนื
รวมรายได
กาํไร (ขาดทนุ)
กาํไร (ขาดทนุ) กอนคาใชจายทางการเงนิ ภาษเีงินได
คาเสอืมราคา และคาตดัจาํหนาย
กาํไร (ขาดทนุ) กอนภาษเีงนิได
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ-สวนของผถูอืหุนบรษิทั
ฐานะการเงนิ (ลานบาท)
สนิทรพัยรวม
หนสีนิรวม
สวนของผถูือหนุรวม
สวนของผถูือหนุของบรษิทั
ขอมลูตอหนุ (บาท)
มลูคาทตีราไว
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ
มลูคาหนุตามบญ
ั ชี
ราคาตลาด
อตัราสวนทางการเงนิ (%)
ความสามารถในการทํากาํไร
ผลตอบแทนตอสวนของผถูือหนุ
ผลตอบแทนตอยอดขาย
อตัรากําไรสทุธิ
ผลตอบแทนตอสนิทรพัยรวม
โครงสรางเงนิทนุ
อตัราสวนหนสีินตอสวนของผถูอืหุนรวม (เทา)
อตัราสวนหนสีินตอทุนของผถูือหนุบรษิทั (เทา)
อตัราการเตบิโต
สนิทรพัยรวม
หนสีนิรวม
สวนของผถูือหนุรวม
สวนของผถูือหนุของบรษิทั
รายไดจากการขายและงานโครงการ

2

รายงานประจำ�ปี 2561

2561

2560

2559

2,718
551
3,269

2,493
88
2,581

1,945
36
1,981

205
(52)
(120)
133

(115)
(355)
(310)
(157)

26
(209)
(163)
(123)

5,864
2,047
3,817
2,594

6,053
2,137
3,916
2,473

5,928
1,922
4,005
2,444

1.00
0.18
3.48
1.05

1.00
(0.21)
3.32
1.51

1.00
(0.16)
3.28
2.12

5.25
4.90
4.07
2.23

(6.37)
(6.28)
(6.14)
(5.18)

(4.92)
(6.33)
(6.22)
(2.89)

0.54
0.79

0.55
0.86

0.48
0.79

(3.13)
(4.20)
(2.54)
4.89
9.04

2.11
11.17
(2.23)
1.19
28.16

10.69
70.75
(5.29)
(4.55)
20.02

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ทานผูถือหุน
ในป 2561 ที่ผานมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องจากปที่แลว ดวยแรงหนุนหลักของจากการลงทุน
ของภาครัฐ ดานการสงออกสินคาที่เติบโตเกินคาด และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมูลคาการสงออกเติบโตไดถึง 7% ซึ่ง
ดีที่สุดในรอบ 6 ป ดังนั้นแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2562 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.5 -4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุน
ภาครัฐที่แนวโนมเรงตัวขึ้นและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑดีอยางตอเนื่อง สงผลใหนําไปสูการลงทุนในดานตางๆ
ถึงกระนั้น ในป 2561 นับเปนอีกปหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจให
เติบโตอยางยั่งยืนและทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทย อยไดนํามาตรฐานระบบบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 และระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการดานแวดลอมอยางตอเนื่อง และบริษัทยังคงใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) อีกดวย
ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะขยายการลงทุนเพื่อตอยอดธุรกิจสรางรายได
ให กับ บริ ษัท และบริ ษัท ย อ ยในระยะสั้ นและระยะยาวต อไป และยั ง คงให ค วามสํ าคั ญ กั บ ระบบการบริ ห ารต นทุ นที่ มี
ประสิทธิภาพและระบบการบริหารคุณภาพที่ดี รวมทั้งไดกําหนดกลยุทธและแผนงานธุรกิจในบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกบริษัทและ
บริ ษัท ย อย พร อมกั บ ยกระดั บมาตรฐานในการประกอบธุ ร กิ จอย างโปร ง ใส บริ ษัท และบริ ษัทย อยได เข าร วมประกาศ
เจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และในการประชุมของคณะกรรมการแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้ง
ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัทแคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ผานการรับรอง
ใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
ในโอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา คูคา สถาบันการเงิน หนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนั กงานและบริหารที่มีส วนรวมและใหความร วมมือสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอยดวยดีเสมอมา พรอมจะมุงมั่นและทุมเทในการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ โปรงใส และยึดมั่นในหลักการกํากับดูแล
กิจการใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพในระระยาว

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทเปน Holding Company ไดลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยมีการแบง
การดําเนินงานดังนี้
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(CEN)
กลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง

กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
(RWI) 69.83%

บมจ. เอื้อวิทยา
(UWC) 39.76%

บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส
(WJC) 94.25%

บจก. เอ็นเนซอล
(ENS) 100.00%

บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
(PLE) 99.99%

บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส
(EBM) 99.00%
บจก. ซันฟลาวเวอรกรีน
(SFG) 25.00%

บจก. พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่
(PGE) 64.99%

UWC (Cambodia) Co., Ltd.
(UWCC) 70.00%

บจก.สระบุรี เอ็นเนอรจี ซิสเท็มส 2
(SES2) 30.00%

บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
(UKB) 99.99%

Interglob Investment
Co., Ltd.
(ITG) 48.00%

บจก. พาโนวา
(PCL) 30.00%

บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส
(UAB) 99.99%
บจก. สตึก ไบโอแมส
(SBM) 99.99%
บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร
(UWC SOLAR) 99.99%
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บมจ. ไดเมท (สยาม)
(DIMET) 24.98%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) ดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding
Company) ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทมีบริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท โดยสามารถจําแนกเปน 2 กลุมประเภทธุรกิจ อันไดแก
กลุ ม ธุ ร กิ จ วั ส ดุ แ ละวิ ศ วกรรมการก อสร า ง และ กลุ ม ธุ ร กิ จเสาส ง ไฟฟ าแรงสู ง และธุ ร กิ จ พลั ง งาน โดยทั้ ง 6 บริ ษัท ย อ ย
มีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท เอื้ อ วิ ทยา จํ ากั ด (มหาชน) (UWC) บริ ษัท ถื อหุ นในสั ด ส วนร อ ยละ 39.76 มี ทุ นจดทะเบี ย น
1,907,119,713 บาท และทุนจดทะเบี ยนชําระแลว 1,316,251,786.40 บาท แบงเปนหุนสามัญ 13,162,517,864 หุ น
มู ล ค าที่ ต ราไว หุ นละ 0.10 บาท ประกอบธุ ร กิ จผลิ ต และจํ าหน าย เสาส ง ไฟฟ าแรงสู ง เสาโครงเหล็ กสถานี ไ ฟฟ าย อ ย
เสาโทรคมนาคม บริ การชุบสั งกะสี รวมถึงสิ นคาอุตสาหกรรม และจําหนายอุป กรณสง กําลั ง และบริษัท ยอยไดเ พิ่มความ
แข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานดวยการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2558
2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.83 มีทุนจดทะเบียน
450,000,000 บาท และทุนชําระแลว 318,182,593 บาท แบงเปนหุนสามัญ 636,365,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50
บาท ประกอบธุร กิจผลิ ตและจําหน าย (1) ลวดเหล็กแรงดึ งสูงชนิดเส นเดี่ ยว (PC-wire) ซึ่ง เปนผลิตภัณ ฑที่ใช ในการผลิ ต
เสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง
ขนาดใหญ เชน คานสะพาน เสาเข็มขนาดใหญ และ (3) ลวดเชื่อมไฟฟา (Welding Wire) (4) ลวดอื่นๆ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่
ใชในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 มีทุนจดทะเบียน 484,000,000
บาท และทุนจดทะเบียนชําระแลว 302,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 4,840,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลั งงานความรอนใหแก บริษัท เอสซี จี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ
จําหนายกระแสไฟฟาให บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC) บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 94.25 มีทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 97,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท ประกอบธุรกิจงานบริการกอสรางงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยูที่แหลมฉบัง
โดยรับงานโลหะทั้งในและตางประเทศของอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมกอสราง และอื่นๆ
5. บริ ษั ท ไปป ไลน เอ็ น จิ เ นี ยริ่ ง จํ า กั ด (PLE) บริ ษัท ถื อหุ นในสั ด ส วนร อยละ 99.99 มี ทุ น จดทะเบี ย น
150,000,000 บาท และทุนชําระแลว 144,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง ขุดเจาะอุโมงคใตดิน และงานกอสรางอยางอื่นทุกชนิด
6. บริ ษั ท เอเวอร ก รี น ไบโอแมส จํ ากั ด (EBM) บริ ษัท ถื อหุ นในสั ด ส วนร อ ยละ 99.00 มี ทุ นจดทะเบี ย น
50,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
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โครงสรางรายได
ดําเนิน
การโดย
CEN

สายผลิตภัณฑ
ธุรกิจในดานการลงทุนใน
บริษัทอื่น
ธุรกิจลวดเหล็ก
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
และธุรกิจออกแบบและ
จําหนายโครงสรางหลัก
ตามแบบ
ธุรกิจกระแสไฟฟาและ
พลังงานความรอน

ธุรกิจรับเหมากอสรางและ
ขุดเจาะอุโมงค
ธุรกิจการเกษตร

% การ
ถือหุน

RWI
UWC
และ
WJC

69.83
39.76

ENS
และ
บริษัทยอย
UWC
PLE

100.00

บริษัทยอย
UWC

25.84

รวม

10.54

ป
2560
(31.27)

(หนวย : ลานบาท)
ป
%
%
2559
(1.22)
(36.08) (1.83)

1,105.24
1,511.93

33.81
46.25

944.54
988.59

37.03
38.76

608.32
835.87

30.71
42.20

306.81

9.39

617.01

24.19

527.91

26.65

0.36

0.01

0.04

0.00

0.01

0.00

0.06

-

31.64

1.24

44.95

2.27

ป
2561
344.38

%

94.25

39.76
99.99

3,268.78 100.00 2,550.55 100.00 1,980.98 100.00

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปจจุบัน บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอย 6 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM)
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดนโยบายดานการดําเนินธุรกิจและใหอิสระแก
ผูบริหารของบริษัทยอยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ
ลักษณะผลิตภัณฑของบริษัทยอย
 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
บริษัทยอย กอตั้งเมื่อป 2510 ประกอบกิจการจําหนายสินคา อุปกรณสงกําลังตางๆ และขยายกิจการสรางโรงงาน
เพื่อธุรกิจผลิตและจําหนายเสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม และบริการชุบสังกะสี และ
บริษัทยอยไดเพิ่มความแข็งแกรงของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานดวยการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานทดแทนในป 2558
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รายงานประจำ�ปี 2561

ผลิตภัณฑและบริการของ UWC มีดังนี้
1. เสาสงไฟฟาแรงสูง (High Voltage Transmission Tower – TL) UWC ออกแบบและผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง
ขนาด 115 kV / 230 kV / 500 kV ดวยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรดานวิศวกรรมการออกแบบและผลิต มีการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานขั้นสูง UWC จึงไดรับการรับรองจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
2. เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟาย อย (Substation Steel Structure - ST) เปนเสาโครงเหล็กชุบสังกะสีที่รองรั บ
อุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอย เชน Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors และอื่นๆ โดยสถานี
ไฟฟายอยจะทําหนาที่รับกระแสไฟฟาและแปลงแรงดันไฟฟาตั้งแต 69 กิโลโวลต 115 กิโลโวลต 230 กิโลโวลต และ 500 กิโล
โวลต เพื่อสงตอเปนทอดๆ ผานสายสงไฟฟาแรงสูงและระบบจําหนายไฟฟากอนที่จะจําหนายไฟฟาไปยังผูบริโภค
3. เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower - TC) UWC ออกแบบและผลิตเสาโทรคมนาคม ความสูง
ตั้ ง แต 20 เมตร ถึ ง 100 เมตร เพื่ อติ ด ตั้ ง ในโครงข ายโทรคมนาคมของบริ ษั ท ชั้ นนํ า ในประเทศไทย อาทิ AIS, Dtac,
TruemoveH, CAT, TOT
4. โครงสรางเหล็กทั่วไป (Building and Frame – BF, General Fabrication - GF) เปนโครงเหล็กที่ใชในกิจการ
ตางๆ และโครงเหล็กที่ใชกิจการกอสรางทั่วไป ทั้งที่มีการชุบสังกะสีและไมชุบสังกะสี เชน โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสราง
อาคาร และโรงงาน โครงเหล็กปายโฆษณา เปนตน
5. การบริการชุบสังกะสี เปนบริการใหกับลูกคาทั่วไปที่ตองการนําผลิตภัณฑโครงเหล็ก เชน ตะแกรง ทอเหล็ก
รางรับสายไฟ เปนตน มาชุบสังกะสีกับ บริษัทยอยเพื่อใหผลิ ตภัณฑเหล็กคงทนตอการเกิดสนิม ทั้งนี้บ ริษัทยอยสามารถชุ บ
เคลือบสังกะสีแบบจุมรอนตามมาตรฐานที่สําคัญ ไดแก มาตรฐานISO 1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153
มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุน JIS H 8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680
และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เปนตน
6. การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม มีสินคาหลักที่จําหนายไดแก อุปกรณสงกําลังประเภทโซ เฟอง มอเตอร
และเกียรต างๆ เปนตน ทั้งนี้ UWC ไดนําเขาสินค าอุตสาหกรรมจากผู ผลิต ยี่หอ RENOLD จากประเทศอังกฤษ และยี่ห อ
ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งเปนสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตชั้นนําของโลก
7. ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน UWC ไดขยายธุรกิจไปยังการเปนผูผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน
โดยเริ่มตนจากการลงทุนในโรงไฟฟาชีวมวล ที่มีการศึกษาขอมูลอยางรอบดาน ทั้งดานเทคนิค การเงิน และการจัดการดาน
เชื้อเพลิงในพื้นที่ เพื่อสรางคุณคาและรายไดอยางยั่งยืน ใหกับองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
UWC ตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการสงมอบโครงการที่
ตรงตอเวลาและการรักษาความสัมพันธที่ยอดเยี่ยมกับคูคา
ในธุรกิจพลังงาน บริษัทยอยของ UWC ไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยจําหนาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค ปจจุบันโรงไฟฟาของบริษัทยอย มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต
• ดานผลิตภัณฑและบริการ
1. ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC มุงมั่นที่จะเปนผูนําในคุณภาพผลิตภัณฑ การใหบริการกอนและหลังการขาย โดยใหความสําคัญกับการอบรม
และพัฒ นาบุค ลากรอยางตอเนื่ อง มี ทีมงานที่มีค วามเชี่ยวชาญ และมีป ระสิท ธิภาพในการดําเนินธุร กิจมาโดยตลอด UWC
มุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑดวยระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย การ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คัด เลื อกวัต ถุดิ บที่ มีคุ ณภาพจากผู ผลิ ตที่ นาเชื่ อถื อ ผานกระบวนการผลิ ตด วยเครื่องจั กรที่มี เทคโนโลยี ทันสมั ย และมี การ
ตรวจสอบ รวมทั้งควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเปนการสราง
ความเชื่อมั่นใหกับลูกคา
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณในดานวิศวกรรมพลังงาน เพื่อควบคุมและจัดการใหโรงไฟฟาดําเนินการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลาและเชื่อถือได
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในดานงานเสาสงไฟฟา และเสาโทรคมนาคมนั้น มีลักษณะเปนงานโครงการ และมีการทําสัญญาซื้อขายกอนเริ่ ม
ดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานของแตละโครงการเริ่มตั้งแต 6 เดือน จนถึง 2 ป ทั้งนี้ การสงมอบผลิตภัณฑใหตรงตาม
กําหนดเวลาเปนสิ่งที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของ UWC เนื่องจากลูกคาของบริษัทยอยจะมีกําหนดระยะเวลาที่ตองสง
มอบงานอยางชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา UWC สามารถสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงตามแผนงานลูกคาไดตาม
กํ าหนดเวลา โดยเป นผลมาจากการวางแผนการทํ า งานและการผลิ ต ที่ มี ร ะบบ รวมถึ ง การวางแผนสํ า รองวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC จําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาภายในประเทศตามกลุมลูกคา ดังนี้
1. กลุมผูรับเหมากอสรางจากตางประเทศและในประเทศ ซึ่งรับงานจากหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช น
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
2. ลูกคารายยอย ในสวนของการขายสินคาอุตสาหกรรม และการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. การใหบริการรับ ชุบสั งกะสี บริการรับชุ บสังกะสีใ หกับลู กคาซึ่ งเปนเอกชนทั่วไป ซึ่ งผลิ ตภัณฑ ของลู กคามี
ขอกําหนดที่จะตองชุบสังกะสี
4. จําหนายผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรม เชน โซ เฟอง มอเตอรและเกียร สําหรับใชในโรงงานอุ ตสาหกรรม
ทั่วไป ยี่หอ RENOLD และ ARNOLD มีคุณภาพสูงเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในตางประเทศ
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
• นโยบายราคา
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC มีนโยบายกําหนดราคาที่สามารถแขง ขันไดในธุ รกิจ โดยมุงเนนการบริหารตนทุนที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่อลด
อัตราการสูญเสียจากการผลิตใหนอยที่สุด ทําให UWC สามารถกําหนดราคาขายที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ ปจจุบัน UWC มี
นโยบายการกําหนดราคาผลิตภัณฑโดยบวกเพิ่มกําไรสวนตางจากตนทุน ซึ่งมีปจจัยที่นํามาพิจารณากําหนดราคาประกอบดวย
ราคาวัตถุดิบ อุปกรณ สวนประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิต ความยากงายของผลิตภัณฑ ชวงเวลาที่เสนอราคา จํานวนและ
ปริมาณงาน กําลังการผลิต พรอมทั้งพิจารณาประวัติลูกคาแตละรายที่เคยมีธุรกรรมรวมกัน
ธุรกิจพลังงาน
ราคาขายไฟฟาเปนไปตามขอกําหนดที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟากับหนวยงานรัฐ
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• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC สามารถแบงชองทางการจัดจําหนายได 2 ชองทาง เพื่อใหสามารถเขาถึงความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก
1. การรับ งานโดยการเปนผู รับเหมายอย จากผูรับ เหมาหลักที่ช นะการประมูลงาน โดยสวนใหญเป นงานเสาส ง
ไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ปที่ผานมา UWC ไดรับงานเสาสงไฟฟาแรงสูงที่มีมูลคาโครงการสูงจาก TATA Projects
Limited บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) และ กิจการรวมคา ไฮโดรไชนา-เบญญาภา-เซปโก1 และรับงานเสาโทรคมนาคมจาก
บริษัท บีบี เทคโนโลยี จํากัด บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)
(รับทํางานใหกับ บริษัท
โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
2. การเขารวมประมูลโครงการโดยตรงเพื่อเปนผูรับจางเหมาหลักของโครงการ โดยสวนใหญเปนงานเสาโครงเหล็ก
สถานีไฟฟายอย
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ที่ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟา จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูง
อุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูงเปนไปตามโครงการขยายระบบสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตและการไฟฟา
สวนภูมิภาค ซึ่งยังคงมีโครงการที่จะตองดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
(PDP 2015) จากขอมู ลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มี โครงการเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา ที่ไดรับอนุ มัติแลว 20
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 16 โครงการ ยังไมเริ่มดําเนินการ 4 โครงการ และมีโครงการที่อยูระหวางขออนุมัติดําเนินการ
อีก 3 โครงการ คือ
1. โครงการระบบสงไฟฟาสําหรับโครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา (TPPP) ซึ่งประกอบดวยงานกอสรางสายสงความ
ยาว 150 วงจร-กิโลเมตร งานกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูง 1 แหง และงานขยายสถานีไฟฟาแรงสูง 5 แหง วงเงินลงทุน 7,480
ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จในป 2567
2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ าเพื่อรองรับการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจ พิเศษ ระยะที่ 1 (SEZ1) เพื่อรองรับความ
ตองการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการกอสราง/ปรับปรุงสายสงและสถานีไฟฟาแรงสูง
230 kV. และ 115 kV. บริเวณจังหวัดตากและมุกดาหาร วงเงินลงทุน 2,150 ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จในป 2567
3. โครงการระบบสงเพื่อรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ ระยะที่ 3 (IPP3) เพื่อเชื่อมโครงการ
โรงไฟฟา IPP เขากับระบบไฟฟาของ กฟผ. สนองความตองการไฟฟาทีเ่ พิ่มขึ้นในภาคตะวันออกและภาคกลาง คาดวาจะแลว
เสร็จในป 2565
ปจจุบันมีผูผลิตเสาสงไฟฟาขนาดใหญ (ขนาด 500 กิโลโวลต) ในประเทศอยูเพียง 5 ราย โดยบริษัทยอยมีสวนแบง
การตลาดในป 2561 อยูที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผานมาราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้น/ลงบาง โดยวัตถุดิบที่สําคัญคือเหล็ก และสังกะสี
ซึ่งราคาจะผันผวนตามภาวะตลาดโลก โดยในป 2561 ราคาเหล็กและราคาสังกะสีมีการปรับตัวสูงขึ้นชวงตนปและลดลงชวง
ปลายป สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตทําใหตนทุนการผลิตผันผวนตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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- คูแขงรายใหม เนื่องจากอุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูงยังมีความตองการอยูมาก จึงคาดวาอาจจะมีคูแขงรายใหม
อาจทําใหเ กิ ด การแข ง ขั น อยางไรก็ ต าม การเขาสู ธุร กิ จดั ง กลาวอาจมี ขอจํ ากั ด ในเรื่ องประสบการณแ ละการรับ รองจาก
หนวยงานรัฐ แตในขณะเดียวกัน ผูผลิตเดิมก็ไดใหความสําคัญในการขยายตลาดตางประเทศดังนั้นจึงคาดวาผลกระทบของ
ผูผลิตรายใหมยังไมรุนแรงในชวงเวลาอันใกล
ความตองการเสาสงไฟฟาแรงสูง
ความตองการเสาสงไฟฟาแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่องตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558- 2579 (PDF 2015)
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ยังตองมีการขยายโครงขายเพื่อใหบริการกับลูกคาไดครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินการธุรกิจ
- อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม ซึ่งใชวัตถุดิบเหมือนกันกับอุตสาหกรรมเสาสงไฟฟาแรงสูง ดังนั้น ความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบก็สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตเชนเดียวกัน
ความตองการเสาโทรคมนาคม
ความตองการเสาโทรคมนาคมในประเทศยังมีความตองการตอเนือ่ งจากในป 2560 อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโต
อาจแตกตางจากเมื่อ 1 - 2 ปกอน
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
ในการกอสร างสถานีไฟฟายอยจําเปนจะตองออกแบบโครงเหล็กสําหรั บรองรับอุป กรณไฟฟาต างๆ เชน Circuit,
Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ที่จําเปนตองใชในสถานีไฟฟายอย
ความตองการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
ความตองการเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยจะขึ้นอยูกับการขยายระบบสงของการไฟฟาฝายผลิต และการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กทั่วไป
ในการดําเนินงานโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสามารถใหบริการดานการออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดสวน รูปแบบ ขนาด
ความสูง คุณสมบัติ ขนาด และรูปแบบที่เ หมาะสมกับโครงการกอสรางแตละแหง เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของ
ลูกคา
ความตองการโครงเหล็กทั่วไป
โดยความต องการโครงเหล็ กทั่ วไปจะมี เ พิ่ มขึ้ นในระยะต อไปอย างต อเนื่ องตามทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมเหล็ ก
โดยเฉพาะในสวนของการกอสราง ซึ่งใชแทนผลิตภัณฑคอนกรีตหรืออื่นๆ
การบริการชุบสังกะสี
แนวโนมของผลิตภัณฑเหล็กที่มีขอกําหนดใหมีการชุบสังกะสีเพื่อปองกันการผุกรอนที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และคาด
วายังคงเพิ่มขึ้นตอไปอีกนานในอนาคต จากแนวโนมที่เห็นไดจากประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจาก UWC ใหบริการชุบสังกะสี
แกลูกคารายยอยทั่วไปเปนการเสริมเทานั้น
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อุปกรณสินคาอุตสาหกรรม
UWC จัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในกลุมประเภทอุปกรณสงกําลัง เชน โซเฟองเกียรและมอเตอร โดยเนนสินคา
ยี่หอ RENOLD ซึ่งเปนสินคาที่มีคุณภาพสูง
ธุรกิจพลังงาน
ในธุร กิจพลังงาน ตนทุ นของเชื้ อเพลิงเป นสิ่ง ที่สําคัญ บริษัทยอยของ UWC มีการวางแผนเพื่อรองรับความเสี่ย ง
ดังกลาวดวยการปรับสูตรการใชเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาดวยการใชไมสับแทนการใชแกลบ และเตรียมการดานการจัดหาวัตถุดิบ
ในแหลงตางๆ เพื่อบริหารตนทุนใหต่ําที่สุด
การจัดหาผลิตภัณฑ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
บริษัทยอยมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกําลังการผลิตรวม
ประมาณ 24,000 ตันตอป
ธุรกิจพลังงาน
UWC มีบริษัทยอยที่ทําดานพลังงานทดแทนไดแก
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
ตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา เปนโรงไฟฟาชีวมวล
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
ตั้งอยูอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงไฟฟาชีวมวล
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 8 เมกะวัตต
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด
ตั้งอยูอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย เปนโรงไฟฟาชีวมวล
มีกําลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต และมีสัญญาขายไฟกับการไฟฟาสวนภูมิภาค 6.5 เมกะวัตต
4. บริษัท พาราไดซกรีน เอนเนอยี่ จํากัด (PGE)
ตั้งอยูอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เปนธุรกิจแปรรูปพืชพลังงานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากพืชพลังงาน เชน
แกสชีวภาพ ปุย อาหารสัตวสําเร็จรูป บรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน แสงแดด ปจจุบันยังมิไดดําเนินกิจการ
• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
การบริหารสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพถือวาเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง และ
ถือเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน ซึ่งการที่ UWC สามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไวได เนื่องจาก UWC มีสินคาคง
คลังมากเพียงพอ ซึ่งสงผลใหบริษัทยอยสามารถจัดสงสินค าใหกับลูกคาไดตรงตามเวลาที่ตองการ UWC มีนโยบายควบคุ ม
ระดับสินคาคงคลังใหเหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ UWC สั่งซื้อวัตถุดิบ
หลัก ไดแก เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอื่นๆ จากผูผลิตในประเทศทั้งจํานวน
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ปจจุบัน UWC ไดมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผูจัดจําหนายจํานวนไมนอยกวา 5 ราย อยางไรก็ตาม UWC
สามารถจัดหาปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กไดตามที่ UWC ตองการและราคาซื้อที่เหมาะสมโดยใชการเปรียบเทียบ
ราคามาโดยตลอด ในปที่ผานมาชวงตนป UWC สั่งซื้อสังกะสีจาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และหลังจากนั้น
จนถึงสิ้นป ไดสั่งซื้อจากกลุมบริษัทแสงเจริญ
UWC มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาบางสวนเพื่อใหได
วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพตรงตามความตองการ และตรงตามประโยชนใชสอยของลูกคา นอกจากนั้น UWC มี
ระบบการบริหารและการจัดการสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่
มีความนาเชื่อถือทั้งในดานคุณภาพของวัตถุดิบ และการสงมอบงานที่ตรงตอเวลา เปนผลให UWC ไมมีอุปสรรคปญหาในการ
สงมอบสินคาลาชา
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้
(1) เหล็กฉากขาเทากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต L40x40x3 ถึง L200x200x20
(2) เหล็กฉากขาเทากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต L75x75x6 ถึง L250x250x35
(3) สังกะสี ความบริสุทธิ์ 99.99%
ดวยขอกําหนดของสินคาและมาตรฐานสินคาบริษัทจึงใชวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบทั้งหมด
สินคาอุตสาหกรรม
UWC ไดนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซึ่ง UWC มีการบริหาร
สินคาคงคลังโดยติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูลสถิติการสั่งซื้อยอนหลังเพื่อที่จะสามารถประมาณความตองการของตลาด
ไดและจัดหาระดับสินคาคงคลังที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา ทั้งนี้ UWC ไดแบงประเภทการบริหารสินคาคงคลังไดออกเปน 2
กลุมหลักดังนี้
(1) สินคาหมุนเวียนเร็ว หรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อเปนประจํา เปนกลุมที่ตลาดมีความตองการสูง และผูซื้อตองใชสินคาทันที
หลั ง จากบริ ษั ท ได ทํ า การสั่ ง ซื้ อสิ น ค า ทํ าให บ ริ ษัท ต อ งมี สิ น ค าคงคลั ง สํ า รองมากเพี ย งพอและพร อ มส ง ตลอดเวลา ซึ่ ง
ประกอบดวย ผลิตภัณฑโซ ขอตอโซ เปนตน
(2) สินคาปกติ หรือกลุมที่ถูกสั่งซื้อไมบอยครั้ง เปนสินคาที่มีมูลคาสูง และผูซื้อสามารถรอสินคาได ทําให UWC ไม
จําเปนตองสํารองสินคาคงคลังเปนจํานวนมาก ซึ่งประกอบดวย เฟอง และ COUPLING เปนตน
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC มีการใชเชื้อเพลิงแบบผสมผสาน โดยนําไมสับมาเปนเชื้อเพลิงหลักแทนการใชแกลบ
ไมสับ หมายถึง การนําไมเบญจพรรณ ที่ เหลื อจากการตัดแตงต นไมใ หญจากสวนไร นา หรือสวนผลไม มาผาน
กระบวนการสับยอยใหกลายเปนชิ้นเล็กนํามาใชเปนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
งานที่ยังไมสงมอบ
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีงานโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและคาดวาจะสงมอบงานทั้งหมดในป
2562 มีดังนี้
ชื่อโครงการ
เสาสงไฟฟาแรงสูง(TL)
เสาโทรคมนาคม (TC)
โครงเหล็กสถานีไฟฟายอย(ST)
โครงเหล็กทั่วไป(GF,BF)
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2561

ปริมาณงาน (ตัน)
2,137
86
2,639
4
4,866

มูลคางานที่ยังไมสงมอบ (ลานบาท)
79.850
17.415
178.652
0.059
275.976

ธุรกิจพลังงาน
- ไมมี บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
RWI ดําเนินธุรกิจดานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตระแกรงเหล็ก และลวดอื่นๆ โดยมี
กําลังการผลิตรวมในป 2561 ที่ 72,000 ตันตอป ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่
มอก. 95-2540 เปนผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสราง โดยนําไปใชในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอน
คอนกรีตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PCStrand” “PCS”) มี ขนาดเส นผ าศูนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิ ลลิเ มตร ได รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยวมาตีเกลียว
เขาดวยกันทําใหสามารถรับแรงดึงไดมากขึ้น และนําไปใชในงานกอสรางขนาดใหญ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็ม
ขนาดใหญ พื้นสําหรับอาคารขนาดใหญและไซโล เปนตน
3. ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่
มอก. 597-2528 เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ เชน อุตสาหกรรมประกอบรถยนต ชิ้นสวนรถยนต อูตอเรือ
ตูคอนเทนเนอร ทอสูบน้ํา ถังแกส รถไถนา หมอแปลงไฟฟา และเฟอรนิเจอร เปนตน
4. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เปนผลิตภัณฑที่ใช
ในอุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง
5. ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.87.0 มิ ล ลิ เ มตร ได รั บ เครื่ องหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุต สาหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และ มอก. 747-2531 เป น
ผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ
6. ตะแกรงเหล็ กกลาเชื่ อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8-7.0 มิลลิเมตร ไดรั บ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิต ภัณฑ อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป นผลิ ตภัณ ฑที่ใ ชในการกอสรางถนน อาคาร ผนั ง
สําเร็จรูป ฯลฯ
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
1. เนื่องจาก RWI มีการผลิตและจําหนายสินคาหลายชนิด โดยสินคาแตละชนิดในกลุมเปาหมายก็มีพฤติกรรม
การซื้อหรือใหความสําคัญในแตละดานที่แตกตางกันออกไป ทาง RWI จะมีกลยุทธเขาถึงลูกคาและตอบสนองความตองการ
ของลูกคาตามกลุมเปาหมาย โดยใชกลยุทธที่แตกตางกันออกไป เชน กลุมผูรับเหมา ใหความสนใจเรื่องราคาที่มีการกําหนด
ระยะเวลากันไวเปนลําดับแรก ในขณะที่ลูกคากลุมยานยนตใหความสนใจทางดานคุณภาพกอน
2. รักษาฐานลูกคาเดิม โดยยอดขายแตละปที่มาจากลูกคาเดิมมีไมนอยกวา 70%
3. RWI สวนใหญมุงใหความสนใจลูกคาที่มีปริมาณการใชมากๆ และใหความสนใจลูกคาทั้งหมดที่มีการติดตอกัน
เช น ให บริ การด านการสอบเทีย บเครื่ องมือวัด ต างๆ ตลอดจนการสอบถามป ญหาการใช ผลิ ตภั ณ ฑแ ละการบริการอย าง
สม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและการบริการของ RWI มากยิ่งขึ้น
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4. การดํ าเนิ นงานของ RWI ผ านการรับ รองระบบคุณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริ ษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑที่ผลิตยังผานการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหความมั่นใจดานคุณภาพไดเปนอยางดี
5. สัดสวนการขายลูกคาของ RWI 60% เปนลูกคาที่อยูตามภาคตางๆ ของประเทศ จะมีการสรางความสัมพันธ
กับลูกคาทั่วประเทศ เชน การจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของชองทางจําหนายทั่วประเทศที่มีอยู
6. RWI มีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑสินคาใหมใหมีสัดสวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินกิจการ
อีกทั้งยังสามารถบริการลูกคาโดยลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาหลายประเภทจากทาง RWI และทาง RWI ก็สามารถขยายตลาด
โดยอาศัยชองทางตลาดที่มีอยู โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรหรือคาใชจายเพิ่ม
7. RWI เนนการพัฒนาความรูของบุคลากรในบริษัทยอย เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในการบริหารงาน
และการทํางาน และบริษัทยอยมีการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อนํามาบริหารจัดการดาน
กระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสีย พรอมทั้งใชระบบบริหารคุณภาพเพี่อผลิตสินคาที่ไดคุณภาพอยางสม่ําเสมอตามความ
ตองการของลูกคา นอกจากนั้นยังเนนเรื่องการบริหารจัดการ Inventory เพื่อใหเกิดผลกําไรสูงสุดกับ RWI
• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
RWI จําหนายผลิตภัณฑทั้งหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุมลูกคาตามกลุมสินคาไดดังนี้
กลุมสินคา ลวดเหล็กกล าสําหรับคอนกรีต อัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตี เกลีย วสาหรับคอนกรีต อัดแรง กลุ มลูกค า
ประกอบดวย
1. ลูกคาภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 95 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบดวย
• โรงงานผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้น คานสะพาน ผนังสําเร็จรูป
เปนตน
• กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการ เชน ผูรับเหมากอสรางอาคารสูง กอสราง
ทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ
1.2 หนวยงานราชการและรั ฐวิ สาหกิ จ เช น การไฟฟาส วนภูมิ ภาค การไฟฟ านครหลวง ศูนยซอม สราง
สะพานฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง
2. ลูกคาตางประเทศ
2.1 จําหนายตรงสูผูใชลวดเหล็กของประเทศนั้น เปนผูใชที่นําลวดเหล็กไปใชในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต
เชนโรงงานผลิตเสาเข็ม แผนพืน้ เสาไฟฟาคอนกรีต
2.2 จําหนายผานตัวแทนจําหนายประเทศนั้นๆ
กลุมสินคาลวดสปริง กลุมลูกคาประกอบดวย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต
•
•
•
•
•
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3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริงตางๆ
กลุมสินคาลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟา
2. กลุมผูรับเหมากอสราง
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ
6. ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอสราง
กลุมสินคาตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป
2. กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการตางๆ
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป เชน พฤกษา ฯ
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศูนยสรางและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ
กรมชลประทาน การเคหะแหงชาติ เปนตน ซึ่งประมูลตรงนําไปใชในหนวยงานตางๆ
6. ผูแทนจําหนาย หรือ รานคาวัสดุกอสราง
ทั้งนี้ RWI ใหความสําคัญกับลูกคาที่ทําธุรกิจติดตอกันมาเปนเวลานาน และมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาโดยตลอด
สวนลูกคาใหมบริษัทยอยจะเนนกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
• นโยบายราคา
RWI มีนโยบายการตั้งราคา โดยใชวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อยางไรก็ตาม ในการกําหนดราคาขั้น
สุดทายจะคํานึงถึงความตองการในการบริโภคและสภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในแตละชวง เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหล็กเปนอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจเปนหลัก
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
1. รักษาชองทางการจําหนายของบริษัทยอย โดยรักษาฐานลูกคาที่มีการซื้อลวดจาก RWI ในป 2561 และในป
2562 ยอดการใชลวดจะตองไมนอยกวาเดิม
2. เพิ่มการขายสําหรับลูกคาโครงการที่จะมีในอนาคต
3. จําหนายลวดผานตัวแทน
4. เพิ่มชองทางการจําหนายในตางประเทศใหมากขึ้น
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
ภาพรวมแนวโน ม การก อสร างในอนาคตมี ทิ ศ ทางที่ ดี โครงการก อสร างพื้ นฐานของภาครั ฐ ที่ ออกมาส ง ผลต อ
อุตสาหกรรมของการกอสรางในทางดี แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไมดีขึ้นมาก สงผลให ป
2561 ตลาดรวมดีขึ้นเล็กนอย ปจจุบันมีผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 15 ราย โดย RWI มีสวนแบงการตลาด
รอยละ 12 จัดอยูในอันดับที่ 5 ของตลาดรวม
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด
เนื่องจากเดิมธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเริ่มตนมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซอน
ถึงแมวาปจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยี ในการผลิตงายขึ้น การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรงายขึ้ น
แตสินคาชนิดนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและความคุนเคยในการใชงาน จึงทําใหการเขาตลาดของผูประกอบการรายใหม
ทําไดยาก
• อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบ ในการผลิต สินคา PCW&PCS มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศทําใหการ
เจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได เพราะคุณภาพ
วัตถุดิบมีผลตอสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลตอตนทุนการผลิตดวย
• อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
จากภาวการณกอสรางภาคเอกชนที่มีการชะลอตัว ในป 2561 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสรางลดลง
ความตองการลวดเหล็กนอยลงสงผลตอราคาสินคา ทําใหผูซื้อสินคามีอํานาจตอรองสูง ขณะที่ครึ่งปหลังโครงการลงทุนขนาด
ใหญของภาครัฐบาลมีมากขึ้น ทําใหลูกคาสนใจคุณภาพของสินคาและการสงมอบมากกวา
• สินคาทดแทน
จากการที่สินคา PCW & PCS เปนสินคาเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต อาทิ เสาเข็มคอนกรีต
เสาไฟฟ า แผนพื้ นสํ าเร็ จรูป โครงการก อสร างขนาดใหญ เ ชน ทางรถไฟฟ า ทางด วน อาคารสู ง ซึ่ ง ในการผลิต ผลิต ภั ณ ฑ
คอนกรีตดังกลาว มีการกําหนดระบุใหใชสินคา PCW & PCS เปนวัตถุดิบหลัก ทําใหสินคาอื่นที่จะมาทดแทนไมสามารถใช
แทนได
• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะกอสรางป 2561 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชากวาแผนเดิ ม
ทําใหกําลังผลิตของโรงงานหลายแหงมีกําลังผลิตมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศ
ดานราคารุนแรงมากประกอบกับมีการนําสินคาจากตางประเทศ เชน จากประเทศจีนซึ่งมีการผลิตลวด PCW & PCS ดวย
ทําใหมีการแขงขันรุนแรงขึ้น แตเนื่องจากสินคา PCW & PCS เปนสินคาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย คุณภาพตองเปนไป
ตามมาตรฐาน ทําใหสินคาที่ จะนํ าเข าต องการการทดสอบและขออนุญ าตนํ าเข ามาในประเทศ ในขณะที่สิ นคาที่ผลิ ตใน
ประเทศไดมาตรฐาน มอก. อยูแลว สามารถผลิตและจําหนายไดทันที อีกทั้งในกรณีสินคามีปญหาลวด PCW & PCS ที่ผลิตใน
ประเทศสามารถแก ปญหาไดร วดเร็วกวา มี สินค าเปลี่ยนทดแทนใหใ ชได ทันที จึงทําใหมี การแขงขั นรุนแรงในกลุ มผูผ ลิตใน
ประเทศมากกวา
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริงเปนลวดที่นําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต ที่นอน สปริงตางๆ จากที่ผานมาปริมาณการผลิตยานยนต มี
อัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนตการใชลวดสปริงตองการลวดสปริงที่มี
คุณภาพดี มีการสงมอบสินคาตรงตามเวลาและลวดสปริงที่ใชในยานยนต ยังมีการนําเขาจากตางประเทศอยูมาก ถาลวดสปริง
ที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพทัดเทียมตางประเทศ กลุมผูใชก็มีความยินดีที่จะใชวัตถุดิบในประเทศมากกวา
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• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด
เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเครื่องจักรมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และที่สําคัญสินคานี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและการทํางานที่ตองการความแนนอน อาทิ ยานยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
การใชความรูดานสินคาแกผูใช ความคุนเคยในการใชงาน ดังนั้น ถาใชสินคาของผูประกอบการรายใหมยังไมมีความชํานาญ
หรือประสบการณการผลิต กลุมผูใชก็ไมใหความสนใจ เพราะกลุมผูใชมีปจจัยดานราคารองลงมาจากคุณภาพ แตการลดราคา
ลงสํ า หรั บ ผู ป ระกอบการรายใหม ใ ช จ ะสํ าเร็ จตลอดถ าผู ป ระกอบการรายเดิ ม เสนอราคาใกล เ คี ย งกั น การเข า มาของ
ผูประกอบการรายใหมจึงทําไดยาก อยางไรก็ตาม ทั้งนี้สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี้คือการสรางความสัมพันธใหความใกลชิดกับ
ลูกคา มีการแนะนําและบริการหลังการขายที่ดี ใหความรูที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
รวมกันไปดวยเปนสิ่งสําคัญมากกวา
• อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหล งวั ตถุ ดิบที่ จะนํามาใชใ นการผลิต สินคา HDW มีผู ขายอยูหลายรายทั้ง ในและตางประเทศ
มีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตสินคาที่ชัดเจน ทําใหการเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือก
แหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได
• อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
กลุมผูใชสินค า HDW สวนใหญ คํานึงถึงเรื่ องคุณภาพสินคาที่ผลิตออกมาและการสงมอบเปนสํ าคัญ ดังนั้ น
ถาผลิตลวด HDW ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและความพึงพอใจของลูกคา การสงมอบตรงเวลา อํานาจการตอรองของลูกคา
จึงมีไมมาก ถึงแมจะมีวัตถุดิบจากตางประเทศที่สามารถเขามาจําหนายไดแตผูซื้อก็มีความไมสะดวกในดานการเก็บวัตถุดิบ
ไวมาก การสงมอบที่ไมเปนไปตามกําหนดหรือสินคามีปญหารอการสงมอบสินคาชดเชย รวมถึงความผันผวนของคาเงินทําให
ผูใชสินคามีความตองการสินคาภายในประเทศมากกวาสินคาจากตางประเทศในคุณภาพเดียวกัน แมราคาจะสูงกวาเล็กนอย
• สินคาทดแทน
ในการผลิตสินคาของลูกคา ทางกลุมลูกคามีการกําหนดมาตรฐานในการซื้อลวด HDW เชน ในอุตสาหกรรม
ยานยนต การซื้อลวด HDW ในการผลิตสปริง จะกําหนดวา Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเปนอยางไร และแหลงในการหาวัตถุดิบ
ไดจากแหลงไหน จึงเปนการเฉพาะเจาะจง ทําใหลวดอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันไมสามารถนํามาใชทดแทนกันได
• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
จากภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนตที่ขยายตัวอยางมากและประเทศไทย เปน 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบ
ยานยนตมากทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามและตอเนื่อง อุปสรรคที่สําคัญของธุรกิจนี้ คือลูกคากลุมนี้จะ
พิจารณาคุณภาพที่คงที่ การผลิตที่ทันสมัยและพัฒนาอยูตลอดเวลา การสงมอบที่ตรงเวลาเปนปจจัยสําคัญในการซื้อ ทําให
คูแขงแตละรายตองแขงกับเทคโนโลยีที่คูแขงรายอื่นพัฒนาขึ้นใหมตลอดโดยเฉพาะคูแขงจากตางประเทศ ซึ่งบางประเทศมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกวาบริษัทยอย ทําใหคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมนี้รายใดพัฒนาการผลิตที่ชาจะสงผลตอการดําเนินธุรกิจ
แตถาสามารถพัฒนาสินคาไดตอเนื่องคูแขงในอุตสาหกรรมนี้ก็มีนอยมากและสามารถกําหนดตลาดได
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อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ( ลวดปลอก )และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อม ติดเสริมคอนกรีต
(Wire Mesh)
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
• ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด
การเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาดําเนินธุรกิจไดไมยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจนี้เปน
ธุร กิ จที่ ใ ชเ งิ นลงทุนไม มากและเทคโนโลยีห รื อกระบวนการผลิ ต ไม ซับซ อน เครื่ องจั กรสามารถใช ที่ ผลิ ต ในประเทศหรื อ
ตางประเทศก็ได แตสิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธของลูกคาที่มีกับคูคา และปริมาณลูกคาที่มีอยูทั่วประเทศ ปริมาณการใชตอ
รายอาจจะไมมากแตจํานวนลูกคามีมาก ดังนั้นปญหาของผูประกอบการรายใหมคือตองสามารถกระจายสินคาไดมากและเร็ว
ที่สุด เนื่องจาก RWI มีเจาหนาที่ดูแลลูกคาอยูทั่วประเทศจึงสามารถกระจายสินคาไดทั่วประเทศและมีความสัมพันธที่ดีและ
ยาวนานกับลูกคา ซึ่งในสวนนี้จะเปนคาใชจายที่สูงของผูประกอบการรายใหม
• อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคามีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศ ทําใหการเจรจาตอรองใน
การชื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได อีกทั้งราคาของผูขายวัตถุดิบในการ
ผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ ราคามีความแตกตางกันนอยเพราะวัตถุดิบมีคุณภาพ
ไมแตกตางกัน
•

อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
จากภาวการณกอสรางที่มีการชะลอตั วในภาคเอกชน ในป 2561 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสราง
ลดลง ความตองการลวดเหล็กนอยลง อีกทั้ง สินค าดังกลาวมี ผูผลิต อยูม ากสง ผลตอราคาสินค า ทําใหผู ซื้อสินคามีอํานาจ
ตอรองสูง โดยเฉพาะกลุมผูใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอํานาจตอรองของลูกคามีมากและจะนอยลงตามระยะทางที่หาง
ออกไป เนือ่ งจากความไมสะดวกในการขนสงกระจายสินคาและความสัมพันธกับลูกคาที่มีนอย
• สินคาทดแทน
สินคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสินคาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใชในผลิตภัณฑคอนกรีต
มีมาตรการกําหนดไว อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซึ่งในการงานดังกลาว มีการกําหนดระบุใหใช
วัตถุ ดิบ ลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ กเปนสวนประกอบและกํ าหนดคามาตรฐานไวด วย ดัง นั้นทําให สินคาอื่นที่จ ะมา
ทดแทนสามารถใชแทนได เชน เหล็กเสน แตมีความไมสะดวกในการใชงานและในการกอสรางตองการความรวดเร็ว สะดวก
ทําใหไมนิยมใชสินคาทดแทน
• คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
เนื่ องจากภาวะก อสรางป 2561 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญข องภาครั ฐล าช ากวาแผน
กําลังผลิตมีมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศดานราคารุนแรงการขยายตลาดทําได
ยากเพราะผูผลิตแตละรายพยายามรักษาลูกคาของตัวเอง
การจัดหาผลิตภัณฑ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
RWI มีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในป 2561 มีกําลังการผลิตรวม
72,000 ตันตอป
ทั้งนี้ ในป 2561 RWI ใชกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ของกําลังการผลิตรวมตอป โดยจะดําเนินการ
ผลิตอยางตอเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงตอวัน
และในป 2562 RWI มีกําลังการผลิตเปน 72,000 ตันตอป คาดวาจะใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 60 ของกําลัง
การผลิตทั้งหมด
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• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 11และ 13 มิลลิเมตร เปนวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เปนวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตลวดอื่นๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชในการผลิตลวดเชื่อมเปลือย
ใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิตลวดเหล็กกลา
คารบอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็กชนิดตางๆ ไมได
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ
ในป 2561 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ โดยมีผูจําหนายประมาณ 5
ราย RWI มีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใตวิกฤตเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไมมีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และในป
2562 RWI มีนโยบายในการเพิ่มสัด สวนที่ มาจากผูผลิ ตภายในประเทศใหม ากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ม าจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี  บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
ENS ดําเนินธุรกิจทางดานการบริหารจัดการพลังงานโดยเฉพาะในรูปแบบของโรงไฟฟาประเภทผลิตรวม
(Cogeneration) หรือ โรงไฟฟาประเภทผลิตไฟฟารวมกัน 2 วงจร (Combined cycle) เพื่อผลิตไฟฟาตามความตองการ
ขนาดตางๆ ตั้งแตขนาดเล็กเพื่อใชในอาคารจนถึงขนาดกลางเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม โครงการแรกของ ENS ไดแก
โครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนแกบริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) โรงงาน
หนองแค 1 จังหวัดสระบุรี และโครงการที่ 2 คือ โครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแก
บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด (มหาชน) โรงงานหนองแค 2
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
ENS มีความพรอมที่จะนําเสนอโครงการเปนโรงไฟฟาประเภทผลิตรวม (Cogeneration) หรือโรงไฟฟาประเภทผลิต
ไฟฟารวมกัน 2 วงจร (Combined cycle) เพื่อผลิตไฟฟาตามความตองการขนาดตางๆ ตั้งแตขนาดเล็กเพื่อใชในอาคารจนถึง
ขนาดกลางเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของผูรับจางกอสรางแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงานออกแบบกอสราง และ
ดําเนินการ) และรูปแบบของสัมปทานการผลิตและดําเนินการจนถึงการสงมอบทรัพยสิน เมื่อครบกําหนดสัมปทาน
ปจจุบัน ENS ได ดําเนินการดัง กลาวและมีประสบการณในโครงการลงทุนผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา และ
พลังงานความรอนที่ไดติดตั้งแลวเสร็จ และเดินเครื่องมากวา 10 ป ผานปญหาและอุปสรรคตางๆ และไดนําความรูความ
ชํานาญมาปรับรูปแบบของโครงการประเภทเดียวกัน เพื่อขยายโอกาสธุรกิจในลําดับตอไป
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• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ENS จําหนายผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดใหแกลูกคาภายในประเทศ ตามกลุมลูกคา ดังนี้
1. กลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตลมรอนและไอน้ํา โดยตรง ลูกคากลุมนี้จะ
สามารถลดตนทุนการผลิตโดยการนํากาซธรรมชาติไปผลิตไฟฟากอนและนําลมรอนและไอน้ําที่ไดจากการผลิต
ไฟฟามาใชประโยชนในขบวนการผลิต
2. กลุมโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารควบคุมที่ตองการปรับปรุงการใชพลังงานภายในองคกรของตนเองใหมีการ
ประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและชวยอนุรักษพลังงานอยางเปนระบบ
• นโยบายราคา
ENS ขายไฟฟาและพลังงานความรอนในราคายุติธรรมและมีการแบงปนผลประโยชนในระหวางคูสัญญาอยางเทา
เทียมกัน
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ENS จําหนายกระแสไฟฟาและลมรอนที่ผลิตไดใหกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ ENS ไดเขาไปลงทุน ซึ่งเปนโครงการซื้อ
ขายกระแสไฟฟาและลมรอน ระยะยาว 15 ป สําหรับกระแสไฟฟาสวนที่เกินจากความตองการของโรงงาน ENS จะขายใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
ในปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและพลังความรอนมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปตามนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐซึ่งมุงเนนไปที่การแกไขปญหาสังคมสวนรวม ไดแก ปญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช
ทางการเกษตร
ENS กําลั งเขามีสวนรวมในการลงทุนของบริษัทในเครื อและบริษัท พันธมิ ตรในโครงการแปลงขยะเป นเชื้อเพลิ ง
พลังงานและพลังงานไฟฟา จังหวัดสระบุรี และมีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเขารวมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญา
กําจัดขยะระยะยาวกับหนวยงานของรัฐในโครงการรูปแบบดังกลาว ณ พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ อีกทั้งกําลังขยายการลงทุนของ
กลุมบริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ "SCG" เพื่อจําหนายกระแสไฟฟาและลมรอนใหกับบริษัทใน
เครือ “SCG” ไปดวย
การจัดหาผลิตภัณฑ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กําลังการผลิตพลังงานไฟฟา
กําลังการผลิตพลังงานความรอน
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาใน1ป
ปริมาณการผลิตพลังงานความรอนใน 1 ป

11,000
62,000
68,000,000
511,000

• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ กาซธรรมชาติจากปตท.
งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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MW
MMBTU/month
kW-hr
MMBTU

 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
WJC ดํ าเนิ นธุ ร กิจทางดานให บริ การรับ เหมาก อสร างโครงสรางเหล็ก และงานท อโดยรั บงานจากใน
ประเทศและนอกประเทศซึ่ ง งานที่ รั บ ในขณะนี้ รั บ จากผู รั บ เหมาโดยตรง (Main-Contractor) ผู รั บ เหมาช ว ง (SubContractor) หรือกิจการรวมคา (Joint Venture) WJC สามารถรับงานเหมา ประกอบติดตั้งงานโครงสราง งานทอ และงาน
กอสราง ซึ่งโครงการในปจจุบันของ WJC ไดแก งานประกอบเชื่อมงานเครน งานเสาสายสงไฟฟาแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม งานกอสรางโครงสรางเหล็ก และงานทอ เปนตน
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
1. การดําเนินงานของ WJC ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก SGS (Thailand)
จํากัด ซึ่งเปนผลใหลูกคามีความมั่นใจในดานคุณภาพเปนอยางดี รวมทั้งอาศัยขอไดเปรียบในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพที่ใช
งานในการกอสรางโรงงานหรืออาคาร
2. WJC มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการการผลิตเพื่อใหไดมาตรฐานขั้นสูงและติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ได
จําหนายไปแลว และติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงตลอดเวลาเปนผลใหลูกคามีความพึงพอใจในดานคุณภาพและ
ดานบริการหลังการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
3. WJC มีนโยบายการตั้งราคาใกลเคียงกับคูแขงและใหความสําคัญกับฐานลูกคาเดิมเพื่อที่จะรับงานเขามาอยาง
ตอเนื่อง
• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1. กลุมผูรับเหมากอสรางจากตางประเทศและในประเทศ ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคาตางประเทศ
2. ลูกคารายยอย ในสวนของการรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. กลุมโรงงานอุตสาหกรรม ปโตรเคมี โดยจะรับงานซอมบํารุง ซึ่งเปนงานเฉพาะทาง
4. กลุมโรงไฟฟาชีวมวลโดยจะรับงานซอมบํารุง ซึ่งเปนงานเฉพาะทาง
5. ลูกคารายยอย ในสวนงานเสาสายสงไฟฟาแรงสูง งานเสาสัญญาณโทรคมนาคม
• นโยบายราคา
WJC มีนโยบายในการเสนอราคาสําหรับงานรับเหมากอสราง โดย WJC จะคํานวณตนทุนโครงการและคาใชจาย
ตางๆ และกําหนดอัตรากําไรขั้นตนบนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและสภาพการแขงขัน
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
WJC รับงานกอสราง โดยจะติดตอกับผูวาจางโดยตรง ทั้งโดยการยื่นประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยจะ
ติดตอขอแผนงาน เพื่อคํานวณเสนอราคาตามหลักเกณฑที่กําหนด ในบางครั้งอาจไดรับการติดตอจากผูวาจางหรือผูควบคุม
งานเนื่องจากประสบการณในการทํางาน ที่ผานมาผลงานมีคุณภาพที่ผูวาจางไววางใจใหบริษัทยอยเสนองานไดเพิ่มขึ้น
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
อุตสาหกรรมกอสรางเปนธุรกิจที่นับวามีการแขงขันสูงมาก แตในปจจุบันปริมาณงานกอสรางเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้น
เนื่ องจากต างชาติ ไ ด เ ข า มาลงทุ นในประเทศมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ค า แรงที่ ถู กแต ฝ มื อ ดี รวมทั้ ง งานใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงไฟฟาชีวมวลซึ่งมีงานตอเนื่อง อันเนื่องมาจากตองมีการซอมบํารุงเปนประจําทั้งนั้น ถาหาก
บริษัทไหนมีประสบการณและความชํานาญในการทํางาน และมีเครื่องมืออุปกรณในการทํางานที่พรอมก็จะไดรับโอกาสรับงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดหาผลิตภัณฑ
• กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
WJC มีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 543/4 ม.1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ในป 2562 บริษัทไดมี
แผนในการผลิตโครงสรางประมาณ 600 ตันตอเดือน หรือประมาณ 7,200 ตันตอป
• วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ เหล็กโครงสรางทั่วไปและไดรับเหล็กจากเจาของงานเปนสวนใหญ
งานที่ยังไมสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 WJC มีงานโครงการที่อยูระหวางดําเนินการและคาดวาจะสงมอบงานทั้งหมดในป
2562 มีดังนี้
ชื่อโครงการ
UWC - Transmission Line Tower (TL)
UWC – Telecom Tower (TC)

ปริมาณงาน
(ลานบาท)
3.0
1.48

มูลคางานที่ยังไมสงมอบ
(ลานบาท)
0.5
0.59

 บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
PLE ดําเนินธุร กิจทางด านรั บเหมาก อสราง ขุดเจาะอุ โมงค และงานโยธาที่เ กี่ย วของ โดยรั บงานจาก
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซึ่งงานที่รับในขณะนี้รับจากผูรับเหมาโดยตรง (Main-Contractor) ผูรับเหมาชวง
(Sub-Contractor) หรือกิจการรวมคา (Joint Venture) บริษัทยอยสามารถรับงานกอสรางบอพักและขุดเจาะดันทอลอด
วางทอใตดินและงานกอสรางที่เกี่ยวของ ซึ่งโครงการในปจจุบันของบริษัทยอย ไดแก งานกอสรางดันทอลอดระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย งานก อสรางบอพักและดันทอลอดรอยสายไฟฟาใตดิน และงานกอสรางวางทอประธาน การประปานคร
หลวง เปนตน
การตลาดและการแขงขัน
• กลยุทธการตลาด
จุดเดน PLE มีเครื่องจักรและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพความสามารถพรอมที่จะดําเนินงานในโครงการกอสรางขุด
เจาะดันทอลอดขนาดใหญได ประกอบกับมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และผูรับเหมาชวง ทําใหมีโอกาสไดงานโครงการใหมๆ
ของกลุมลูกคารายเดิมและรายใหม ทั้งงานของทางภาครัฐและเอกชน
จุดด อย PLE ยั งไม สามารถเขาร วมประมูล งานจากหน วยงานภาครัฐ ได โดยตรง จึง อาจตองรวมมื อกับ บริ ษัท ที่
สามารถเขารวมประมูลงานไดโดยตรงกับทางหนวยงานภาครัฐ
ดานการตลาด สงเสริมสรางศักยภาพโดยใชการตลาดเชิงรุก ใชเครือขายของ PLE สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา
โดยมีความรับผิดชอบสูงตอลูกคา มีการวางแผนงานที่ดี เพื่อสงมอบงานที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
• ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
กลุ ม ลู ก ค า ของ PLE แบ ง เป น ลู ก ค า ภาครั ฐ และภาคเอกชน กลุ ม ลู กค าเป า หมายจะเป น หน วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะงานที่ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน การไฟฟานครหลวง
และการประปานครหลวง รวมทั้งสวนภูมิภาค
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• นโยบายราคา
PLE มีนโยบายในการเสนอราคาสําหรับโครงการกอสราง ขุดเจาะดันทอลอด รวมทั้งงานโยธาที่เกี่ยวของ โดยจะ
คํานวณตนทุนโครงการและคาใชจายตางๆ และกําหนดอัตรากําไรขัน้ ตนบนพื้นฐานของเหตุผลตามประเภทของโครงการและ
สภาพการแขงขัน
• การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
PLE รับงานกอสร าง โดยจะติ ดตอกั บผูวาจ างโดยตรง ทั้งโดยการยื่ นประกวดราคา และการเจรจาตกลง โดยจะ
ติดตอขอแผนงาน เพื่อคํานวณเสนอราคาตามหลักเกณฑที่กําหนด ในบางครั้งอาจไดรับการติดตอจากผูวาจางหรือผูควบคุม
งานเนื่องจากประสบการณในการทํางาน ที่ผานมาผลงานมีคุณภาพที่ผูวาจางไววางใจใหบริษัทยอยเสนองานไดเพิ่มขึ้น
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
อุตสาหกรรมกอสรางเปนธุรกิจที่นับวามีการแขงขันสูงมาก แตในปจจุบันปริมาณงานกอสรางเริ่มเพิ่มปริมาณมากขึ้น
และภาครัฐใหความสําคัญกับงานกอสรางบอพักและขุดเจาะดันทอลอดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และทอรอยสายไฟฟา
ใตดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดิน รวมทั้งกอสรางปรับปรุงระบบวางทอประธาน เพื่อลด
ปญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ในการรั บงานก อสร างทั้ งภาครั ฐและเอกชน โดยปกติจะใชวิธีประกวดราคา โดยคัด เลือกผูรั บเหมาที่เสนอราคา
ใกลเคียงกับราคากลาง และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด หากมีผูรับเหมาเขารวมเสนอราคาหลายราย เจาของงานก็จะมี
โอกาสเลือกผูรับเหมาไดมากในขณะเดียวกันผูรับเหมาที่มีคุณสมบัติตามที่เจาของงานกําหนดก็มีสิทธิที่จะคัดเลือกโครงการเพื่อ
เขารวมในการประกวดราคาเชนเดียวกัน เนื่องจากเปนตลาดเสรี ผูวาจางและผูรับเหมายอยมีสิทธิตอรองราคากันได อยางไรก็
ตามเจาของงานจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติของผูรับเหมาที่จะเขารวมประกวดราคา และมีสิทธิจะคัดเลือกผูรับเหมารายใดก็ได
ตามเกณฑที่กําหนดไว
จากสภาวะการแขงขันของธุรกิจรับเหมากอสราง หากบริษัทใดสามารถรับงานไดหลายประเภท มีประสบการณ
และความชํานาญในงานหลายดาน ที่เปนไปตามขอกําหนดของภาครัฐและภาคเอกชน ยอมไดเปรียบกวาบริษัทอื่นๆ เพราะ
หากงานกอสรางประเภทใดลดลงก็ สามารถรับ งานประเภทอื่นทดแทนได ทั้ งนี้ รวมถึงความสามารถในการทํางานใหเ สร็ จ
เรียบรอยภายในกําหนดเวลาและเปนไปตามขอกําหนดดวย
การจัดหาผลิตภัณฑ
• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมีงานที่ยังไมสงมอบ
-ไมม-ี
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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย และแนวทางในการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้
ปจจัยความเสี่ยงของบริษัท
 บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN)
• ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของบริษัท
CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจตางๆ ในบริษัทยอย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเปน
กระจายความเสี่ ยง และจะไมถื อหุ นในลั กษณะไขว กันหรื อยอนกลับ CEN จะพิจ ารณาศักยภาพในการลงทุ นโดยอาจจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเอื้อประโยชนกัน โดย CEN จะสงกรรมการเขาไปเปนกรรมการของบริษัทยอยเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยนั้นๆ ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทยอยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของ
CEN ทั้ ง นี้ บริ ษัท ย อยอาจต องเผชิ ญ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ผั นผวน ราคาวั ต ถุ ดิ บ ปรั บ ตั วสู ง ขึ้ น มี คู แ ข ง ทางการค าเพิ่ ม ขึ้ น
ตลอดจนการปฏิ บัติตามกฎหมายและขอบั งคับตางๆ เปนตน ปจ จัยที่กลาวมาอาจสงกระทบตอผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ CEN เนื่องจาก CEN จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปนผล ดังนั้นหากบริษัทยอยใดมีผลขาดทุน
ก็จะผลกระทบตอกําไรและขาดทุนตลอดจนมูลคาทรัพยสินของ CEN ปจจุบัน CEN ลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท และ
บริษัทยอยของบริษัทคือ UWC เขาลงทุนในบริษัทยอยของ UWC อีกจํานวน 10 บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงคือ
- จัดโครงสรางตามประเภทกลุมธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สามารถระบุและจัดการ
ความเสี่ยงของกลุมธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ศึ กษาการขยายการลงทุ นในธุ ร กิ จที่ มีค วามใกล เ คี ย งกั น หรื อธุ ร กิ จ ต อเนื่ อง ให มี ค วามเชื่ อมโยงกั น เพื่ อสร า ง
มูลคาเพิ่ม ลดตนทุน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก
- บริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนพื้นฐานในการเติบโตอยางยั่งยืน
ปจจัยความเสี่ยงของบริษัทยอย
 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC ประกอบธุรกิจหลัก รับผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม เสาโครงเหล็ก
ทั่วไป โดยมีวัต ถุดิบ หลักไดแ ก เหล็กและสั งกะสีเป นวัตถุ ดิบสํ าคัญ ซึ่ง การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและสั งกะสีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชเหล็กทั่วโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะสงผล
กระทบตอตนทุนของ UWC
อยางไรก็ตาม UWC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้
(1) การกําหนดราคาขายและกําหนดราคาประมูลงานในโครงการตางๆ โดยรักษาสวนตางกําไรในระดับที่สามารถ
จะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมราคาวัตถุดิบ
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคารับจางผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังใหมีความเหมาะสม
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(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(4) มี นโยบายรักษาความสั มพันธอันดีกับ ลูกค าทําใหส ามารถเจรจาตอรองกับลู กคาบางรายเพื่อขอปรับราคา
จําหนายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ใหดี ขึ้นอยูต ลอดเวลาส งผลให ลูกค ามี ความพึง พอใจในด านคุ ณภาพและการบริการหลัง การขายเพิ่ มมากขึ้ นทําให สามารถ
กําหนดราคาขายในระดับทีเ่ หมาะสมได
ธุรกิจพลังงาน
เชื้ อเพลิ ง เป นหนึ่ ง ในป จ จั ย ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด สํ าหรั บ การดํ าเนิ นธุ ร กิ จ โรงไฟฟ า บริ ษัท ย อยของ UWC จึ ง เล็ ง เห็ น
ความสําคัญ ในการบริห ารจัด การเชื้อเพลิง ของโรงไฟฟา โดยมุง เน นการจัด หาและใชเ ชื้อเพลิง ชีวมวลประเภทไมสั บ เพื่ อ
ทดแทนการใชเชื้อเพลิงแกลบที่มีราคาสูง ทั้งนี้ UWC ไดจัดตั้งบริษัทยอยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อจัดหาวัตถุดิบไมสับสงมาเปน
เชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟาในกลุมบริษัทไดอยางพอเพียง
• ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC ซื้อวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจากผูจําหนายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน
กรณีที่ผูจัดจําหนายไมสามารถจัดสงวัตถุดิบใหไดตามกําหนด
อยางไรก็ตาม UWC ไดมีการติดตามประเมินสถานการณโดยใกลชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนา
และจากการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา ยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทําใหเชื่อมั่นวาจะไมไดรับผลกระทบหรือ
ความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายวัตถุดิบดังกลาว
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทยอยของ UWC ไดมีการวางแผนการจัดหาเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนสงไดรอบโรงไฟฟา และโรงไฟฟาแต
ละโครงการมีโกดังเก็บเชื้อเพลิง เพื่อใหโรงไฟฟาสามารถสํารองเชื้อเพลิงในชวงที่อาจมีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวและขนสง เชน
ฤดูฝน ใหไดอยางนอย 15 - 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลดวยตัวเอง เพื่อปอนใหกับโรงไฟฟาในกลุมบริษัท
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
UWC ประกอบธุรกิจรับผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย เสาโทรคมนาคม ลูกคารายใหญเปน
ผู รั บ เหมาหลั ก หรื อผู รั บ เหมาช ว งจากการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย การไฟฟ า ส วนภู มิ ภ าค เช น บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายไดหลักจากลูกคารายดังกลาว
อยางไรก็ตาม UWC ไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากการที่ผลิตสินคาไดตรงกับความตองการของ
ลูกคาทั้งในดานคุณภาพ การสงมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแขงขันได และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไป
แลว รวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจใน
ดานคุณภาพและการบริการหลังการขาย
• ความเสี่ยงดานบุคลากร
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
การประกอบธุ รกิ จของ UWC นั้น ซึ่ งต องอาศั ยความเชี่ ยวชาญเฉพาะดานจากวิ ศวกรที่ มีป ระสบการณ ในการ
ออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานในฝายวิศวกรรมจํานวน 19 คน จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงวิศวกร และผูชํานาญการ หากบุคลากรดังกลาวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สําคัญและอาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจได
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อย างไรก็ต าม UWC มี นโยบายให ค วามสํ าคั ญ กั บ การรั กษาบุ คลากรใหป ฏิ บั ติ ง านต อเนื่ องในระยะยาว โดยมี
นโยบายจายคาตอบแทนใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน ซึ่งที่ผานมาไมเคย
ประสบปญหาการขาดแคลนวิศวกรและผูชํานาญการ
ธุรกิจพลังงาน
บริ ษัท ยอยของ UWC ได มีนโยบายในการบริ ห ารทรั พยากรบุค คลที่มี อยู และคั ดสรรบุ คลากรที่ มีค วามรู แ ละ
ประสบการณมาเสริมศักยภาพ พรอมทั้งมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกอยาง
สม่ําเสมอ
• ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อลูกคา
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC มีการใหเครดิตแกลูกคา 30-120 วัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บหนี้ดังกลาว
ไมไดหรือไมครบตามจํานวนทั้งหมดอาจจะสงผลกระทบตอสภาพคลอง และฐานะทางการเงิน
UWC มีการจัดทําระเบียบปฏิบัติการกําหนดวงเงินสินเชื่อสําหรับลูกคา ที่ทําธุรกิจกันมานาน สําหรับลูกคารายใหม
ที่เขามาทําการคากับ UWC ครั้งแรก จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจตองซื้อขายเปนเงินสดกอนในเบื้องตน นอกจากนี้ก็
มีการกําหนดนโยบายการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได
โดยจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปจจุบันของลูกหนี้คง
คาง ทั้งนี้ประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และคาดการณศักยภาพและความเสี่ยงในการ
ชําระหนี้ในอนาคต และสําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 1 ป ใหตั้งสํารองไว รอยละ 100 และดําเนินการติดตามคุณภาพลูกหนี้
อยางสม่ําเสมอ
ธุรกิจพลังงาน
ในการทําสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคและลูกคาภายนอก จะมีเครดิตใหกับผูซื้อไฟฟาประมาณ 30
วัน โดยไมมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากผูซื้อที่เปนหนวยงานรัฐ
• ความเสี่ยงดานเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจของ UWC ตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชในการผลิตเสาโครงเหล็กและสงมอบใหแก
ลูกคาตามสัญญา ดังนั้น หากไมสามารถบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหหมุนเวียนในระดับที่เหมาะสม อาจสงผลตอการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และสงผลใหสภาพคลองลดลง
อยางไรก็ตาม UWC มีนโยบายวางแผนสํารองวัตถุดิบ และสํารองสินคาคงเหลื อโดยพิจารณาให เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ และปริมาณงานที่จะตองสงมอบใหแกลูกคา
ธุรกิจพลังงาน
โรงไฟฟาจะตองมีการสํารองวัตถุดิบลวงหนาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยจะ
มีเครดิตในการรับรูรายไดประมาณ 30 วัน ซึ่งมีผลตอเงินทุนหมุนเวียน และสงผลกระทบตอสภาพคลองและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทยอยของ UWC ดังนั้นจําเปนจะตองมีนโยบายการสํารองวัตถุดิบและสํารองเงินหมุนเวียนใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายรับรายจายเพื่อปองกันปญหาเกี่ยวกับสภาพคลองนี้
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• ความเสี่ยงดานแหลงเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจของ UWC จําเปนตองมีแหลงเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายสําคัญ
ตามแผนที่ไดวางไว บริษัทยอยจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยหลายแหงที่ใหการสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงาน เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง แตมีความมั่นคงในการรับรูรายไดในระยะยาว ดังนั้นเพื่อใหบริษัท
ยอยของ UWC สามารถลงทุ นไดเ พื่อขยายธุ รกิ จ จึง ได เตรีย มแผนการขออนุ มัติ วงเงินสินเชื่ อและแผนธุร กิจ จากธนาคาร
พาณิชยตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการขยายงานของบริษัทยอยของ UWC
• ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ธุรกิจพลังงาน
รัฐบาลไดมีนโยบายในการส งเสริมพลัง งาน ซึ่ง เปนไปตามแผนพัฒนากําลัง การผลิต ไฟฟ าของประเทศไทย พ.ศ.
2558 – 2579 (แผน PDP 2015) รวมถึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยจะสงเสริมการผลิตไฟฟา
จากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และกาซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เชน ลม แสงอาทิตย แตดวยกฎระเบียบขอบังคับเดิม
อาจจะยัง ไมเอื้อต อนโยบายขางตน หรือ ต องปรับเปลี่ยนขอกําหนดในหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวข อง เชนขอกําหนด
เกี่ ย วกับ การขออนุ ญาตซื้ อขายไฟฟ าข อกําหนดเกี่ ย วกับ การขออนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงาน, ข อกํ าหนดเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม, ขอกําหนดเรื่องผังเมือง เปนตน ซึ่งอาจจะสงผลใหการดําเนินการธุรกิจอาจจะสะดุดหรือ
ลาชา ทางบริษัทยอยของ UWC จึงไดทําการศึกษาและติดตามสถานการณอยางใกลชิด เพื่อเตรียมแผนธุรกิจใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
• ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยสิ่งแวดลอม
ธุรกิจผลิตเสาสงไฟฟาแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก ที่อาจทําใหเกิดปญหาภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทําให
เกิดการรองเรียนของประชาชนในละแวกใกลเคียงได
ในกรณีนี้ UWC ไดจัดใหมีการปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานตางๆ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจวัดคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอม ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ําเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดใหมีการตรวจวัดเปน
ประจํ าทุกป เพื่ อนําผลการวิเคราะห เปรีย บเทีย บกับมาตรฐานที่ กฎหมายกําหนดไว ซึ่ งที่ผ านมาผลการตรวจวัดคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอมยังอยูในเกณฑที่ไมเกินเกณฑมาตรฐาน
 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
RWI เปนผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟา และลวดอื่นๆ ซึ่งตองใชวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เปน
วัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีการจัดซื้อ
วัตถุดิบจากผูจําหนาย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และยุโรป เปนตน
ทั้งนี้ RWI ไดตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงดังกลาว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อประเมิน
สถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับระยะเวลาการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑของบริษัท และชวย
ใหสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปเพียงพอตอการผลิตและจําหนายใหลูกคา
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
RWI ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) จากตางประเทศในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 90 ของ
ยอดซื้อรวมทั้งหมด ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานของ RWI
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว RWI ไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันทีเมื่อ
ยื่นเปด L/C ซึ่งสัญญาไดคลอบคลุมสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศทั้งหมด ทําใหปดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดหากคาเงินบาทออนตัวลงภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทําใหทราบตนทุนของการนําเขา
วัตถุดิบที่แนนอน
• ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
RWI ไดนําเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งเปนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้ง
ในและตางประเทศ ที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ํา ไดรับผลตอบแทน
ที่แนนอน และไดดอกเบี้ยมากกวาการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขายไดกอนครบกําหนด และมีโอกาสไดกําไรจากการขาย
 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา จําเปนตองซื้อเครื่องจักรที่ใชในการผลิต
ไฟฟาจากตางประเทศ ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิตและการดําเนินงานโดยตรง เนื่องจาก
อะไหลตางๆ รวมถึงการบํารุงรักษา ตองนําเขาจากตางประเทศเกือบทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว ENS จึงไดติดตอกับผูผลิตโดยตรงในการนําเขาอุปกรณและอะไหลตางๆ เพื่อ
ลดรายจายในการดําเนินการผานตัวแทน อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความรู ความสามารถใหแกบุคลากรในการติดตอประสานงาน
และทํางานรวมกันในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกับผูผลิตโดยตรง อยางไรก็ตาม รายไดจากการดําเนินธุรกิจของ ENS มาจาก
ภายในประเทศทั้งสิ้น ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมมีผลตอรายไดของ ENS
• ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่สําคัญ
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา ซึ่งตองใชกาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิงใน
การขับ เคลื่อนเครื่ องผลิ ตไฟฟ าและลมรอน ซึ่ง มีผลต อตนทุ นการผลิตและการดําเนินงานโดยตรง เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใ ช
ทั้งหมดจะมาจากผูผลิตเพียงรายเดียวคือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ดัง นั้ น ENS ได ติ ด ตามข าวสารและแนวโนม ในการปรับ ราคาก าซอย างใกลชิ ด รวมถึ งได ห ารื อร วมกั นกั บ การ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย เพื่อหาแนวทางเปนไปไดในการซื้อขายกาซลวงหนา อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการนําเขากาซ
ธรรมชาติเหลว เพื่อเปนอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในสวนนี้ลง
ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟา จังหวัดสระบุรี ดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิง พาณิ ชย ได ENS จะสามารถใชกาซสัง เคราะห จากเชื้ อเพลิ งพลัง งานที่มีราคาต่ํากว าก าซ
ธรรมชาติ ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตและการดําเนินงานไดเปนอยางมาก
• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคา
ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเขารวมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญากําจัดขยะระยะยาวกับหนวยงาน
ของรัฐในโครงการแปลงขยะเปนเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟา ณ พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งอยูในระหวางการศึกษา
เบื้องตน หากสําเร็จจะทําใหสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิ จดานบริหารการจั ดการพลังงาน และบริหารโรงผลิ ต
กระแสไฟฟาใหแก บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก จํากัด แตเพียง 2 ราย อีกทั้งยังไดมีการเจรจา
กับลูกคาอีกหลายราย เพื่อที่จะกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเติมอีกดวย
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• ความเสี่ยงดานบุคลากร
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟา จําเปนตองอาศัยความรู ความสามารถของ
บุคลากรเฉพาะดาน และตองเปนบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณ ดังนั้น การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากร
ยอมมีผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ดังนั้น ENS จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว พรอมกันนั้นก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความ
สนใจและมีประสิทธิภาพเขารวมงาน เพื่อสรางบุคลากรดานนี้ใหเพิ่มมากขึ้น และยังจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอก
บริษัทอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งใหพนักงานแตละโรงงานทํางานสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน รวมถึงใหทํางานภาคสนามจริงรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจากบริษัทผูผลิต เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญและประสบการณ โดย ENS ไดมีการเสนอผลตอบแทนที่
สอดคลองกับมาตรฐานตลาดแรงงาน และสวัสดิการตางๆ เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจําป เบี้ ย
เลี้ยง การประกันภัย ซึ่งคาดวาจะลดความเสี่ยงในสวนนี้ลงได
• ความเสี่ยงดานเครื่องจักร
ENS ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟา จําเปนตองซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวของ
ผลิตกระแสไฟฟาจากผูผลิตเฉพาะ ซึ่งแตละผูผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไมเหมือนกัน จึงมีการเปดกวางไม
ผูกขาดตอการจัดซื้อ จัดจาง เครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการผลิตกระแสไฟฟา จึงสามารถเปรียบเทียบกันระหวางผูผลิตไดใน
หลายๆ ดาน เชน คุณภาพ การใหบริการหลังการขาย ตัวแทนจําหนายในประเทศ เทคโนโลยี และราคา คาดวาจะทําให
สามารถลดความเสี่ยงในสวนนี้ลงได อีกทั้งไดทําสัญญาบํารุงรักษาระยะยาวตลอดอายุการใชงานของเครื่องจักรกับบริษัทผูผลิต
เพื่อลดความเสี่ยงในการบํารุงรักษาเครื่องจักรลง
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
WJC ดําเนินธุรกิจบริการกอสรางงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยูที่แหลมฉบัง โดยรับ
งานโลหะทั้งในและตางประเทศของอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน งานเสาสงไฟฟาแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่ง ตองใชวัตถุ ดิบ ประเภทเหล็กโครงสร าง, ทอเหล็ก เปนตน ซึ่ งการเคลื่อนไหววัต ถุดิ บจะมี การ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของผูผลิตและผูใชทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะสงผลกระทบตอ
ตนทุน
อยางไรก็ตาม WJC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกลาวดังนี้
(1) การกําหนดราคาขายและกําหนดราคาประมูลงานในโครงการตางๆ โดยรักษาสวนตางกําไรในระดับที่สามารถ
จะแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ได
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยางใกลชิดเพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมราคาวัตถุดิบ
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดราคารับจางผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังใหมีความเหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(4) มี นโยบายรักษาความสั มพันธอันดีกับ ลูกค าทําใหส ามารถเจรจาตอรองกับลู กคาบางรายเพื่อขอปรับราคา
จําหนายใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑที่ไดจําหนายไปแลวรวมทั้งการติดตามปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางาน
ใหดี ขึ้นอยูต ลอดเวลาส งผลให ลูกค ามี ความพึง พอใจในด านคุ ณภาพและการบริการหลัง การขายเพิ่ มมากขึ้ นทําให สามารถ
กําหนดราคาขายในระดับทีเ่ หมาะสมได

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสรางการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
(1)
ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายพัฒนาและ
การลงทุน

ผูจัดการอาวุโส
ฝายพัฒนา
และการลงทุน
(6)

ฝายกํากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายตรวจสอบ
ภายใน

ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน
(2)

ผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายใน
(3)

ผูจัดการอาวุโส
ฝายกํากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ
(5)

ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ ลําดับที่ 1 -6 คือผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ผูจัดการอาวุโส
ฝายควบคุม
ดูแลสินเชื่อ
(4)

โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
1. โครงสรางการผูถือหุน
• รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน

0

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
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
1

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

นายชินชัย ลีนะบรรจง
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นางสาวชินรัตน ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท
นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
นายสุรพล เทวอักษร

สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบัน
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันคิดเปนรอยละ 6.72 ของจํานวนหุนที่
ออกและชําระแลวซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกําหนดไววาบริษัท
ควรมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกวารอยละ 5
2. ผู ล งทุ น สามารถดู ข อ มู ล ณ วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ที่ เ ป น ป จ จุ บั น ได จ าก Website ของบริ ษั ท
www.cenplc.com ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ หัวขอผูถือหุนรายใหญ กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
• รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอย
(1) รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรกของ บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
รายชื่อผูถือหุน

2

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
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
3

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

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นายน้ํา ชลสายพันธ
นายจิรวุฒิ คุวานันท
นายชัยวัฒน วิชชาวุธ
นายประกิจ เลาหวิศิษฏ
นายวราวุธ ยันตเจริญ
นายประพนธ ลิ้มธรรมมหิศร
นางกนกวัลย ยอดวานิช
นายวิชาญ ลอสิริไพบูลย
นางชลทร คุนผลิน
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(2) รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
รายชื่อผูถือหุน

4

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
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

5

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

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี
นายประพัฒน ปยะจตุรวัฒน
นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย
นายน้ํา ชลสายพันธ
นางสาวใจทิพย ปงอักษร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายไพบูลย เพ็งมีศรี

• ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานของ
บริษัทและสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
- ไมมี • การถือหุนไขวระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน
• การออกหลักทรัพยอื่น
- ไมมี • นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือเวนแตในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
ป
เงินปนผลตอหุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

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 ** ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ง ที่ 2/2562 เมื่ อวัน ที่ 21 มีน าคม 2562 มีมติ ใหเ สนอต อที่ป ระชุ มสามัญผู ถือหุ น
ประจําป 2562 ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติงดจายเงินปนผลเนื่องจากบริษัทตองสํารองเงินสดเปนเงินทุน
หมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการตางๆ
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บริษัทยอย
 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติ
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได
หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
 บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
 บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด

2. โครงสรางการจัดการ
ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมี
ความเหมาะสมตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัท
จะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ในป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 คน
ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
5
9

จํานวน (คน)
หญิง
2
2

รวม
5
1
5
11

สัดสวน
รอยละ
45.45
9.10
45.45
100.00

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 ของกรรมการทั้งคณะซึ่ง
เปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 11 คน
ประกอบดวย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชัย
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายจักรธาร

ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ
โยธานันท

4. นายมณฑล
5. นายยรรยง
6. นายธีรชัย
7. นางสาวอุศรา
8. นายชาตรี
9. ดร.วิศิษฐ
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ
11. นางสาวลภัสรินทร

เชตุวัลลภกุล
วัฒนวงศพิทักษ
ลีนะบรรจง
ภัตตาตั้ง
ศรีอุทารวงค
องคพิพัฒนกุล
ภัทรธรรมมาศ
ไกรวงษวณิชรุง

ตําแหนง

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
6 กุมภาพันธ 2552
1 มีนาคม 2553
24 ธันวาคม 2555
27 มีนาคม 2556
16 มิถุนายน 2557
13 สิงหาคม 2557
15 สิงหาคม 2558
26 กุมภาพันธ 2559
23 กุมภาพันธ 2561

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
10 ป
10 ป
10 ป
9 ป
8 ป
6 ป
5 ป
4 ป
4 ป
3 ป
2 ป
1 ป

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผูบริหาร

ยกมา
เพิ่ม (ลด)
ป 2560
ระหวาง ป 2561
กรรมการ/
กรรมการ/
ผูบริหาร
ผูบ ริหาร
30,956,000
4,238,000
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
1,412,000
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ป 2561
กรรมการ/ คิดเปน
ผูบริหาร
%
35,194,000 4.72
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
1,412,000 0.19
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
-

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ
3. นายจักรธาร
โยธานันท
4. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
5. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
6. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
7. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
8. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค
9. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ
ภัทรธรรมมาศ
11. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
12. นายคมวุฒิ
พรนราดล
13. นายมงคลศร
พงษลําเจียกงาม
14. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
หมายเหตุ : - คูสมรส และบุตร ไมไดถือหุน
- ลําดับที่ 7, 11-14 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

34

รายงานประจำ�ปี 2561

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษทั คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล หรื อ นางสาวอุ ศรา ภัต ตาตั้ ง หรือ นายธีรชั ย ลีนะบรรจง หรือ นางสาวลภั สรินทร ไกรวงษวณิ ชรุง และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 16 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 วิธีการแตงตั้ง
- ผานที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 17 กําหนดใหกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถื อหุ นแตล ะคนจะต องใช ค ะแนนเสี ยงที่มี อยู ทั้ง หมดตาม ขอ 1 เลือกตั้ งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
- ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะ
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขา
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเปน
เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข อบัง คั บบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข อ 18 กํ าหนดใหใ นการประชุ ม สามัญ ประจํ าป ทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตก
ลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ต อไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเป น
ผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
- การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 19 กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ขอ 18
ดังนี้
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1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 22 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใด
ออกจากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมนั้น
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจําป
2. พิจารณากําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต งตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหน าที่ใ หแกค ณะกรรมการบริ หาร ประธานเจาหนาที่บ ริหาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยไปปฏิบัติ
4. พิจารณาแตงตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และ คณะกรรมการชุดยอย
5. กํากับดูแล และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมทั้งการใช
ทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุ มัติการสั่ง จาย การสั่งซื้ อ การเช า และการเช าซื้อทรัพย สินใหคณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม
และ/หรือ บริษัทอื่นในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมตั ิธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหลงเงินกู
ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
15. พิจารณาและอนุ มัติข อบเขตและนโยบายการลงทุ น และ/หรื อ ขายเงิ นลงทุนในหุนสามั ญ และ/หรื อ
หลักทรัพยอื่นใดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยอื่นที่
มีความนาเชื่อถือที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
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16. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย
17. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
18. กําหนดวั น เวลา สถานที่จัด ประชุ ม ผู ถื อหุ น รวมทั้ งกํ าหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม ผู ถื อหุ น วั นป ด สมุ ด
ทะเบียนพักการโอนหุน และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทั่วไป และ/หรือ
เงินปนผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
19. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
20. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศชองตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) กําหนด โดยมีหนาที่ ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกํากับกิจการใหเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอตอสาธารณชนและผูถือหุน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ แตงตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ภูษิต

เลิศวัฒนารักษ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายยรรยง

วัฒนวงศพิทักษ

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

กรรมการอิสระและ
มีความรูดานบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานวิศวกรรม
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน ง 3 ป นั บตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2560 – วั นที่ 26 เมษายน
2563 โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยในป
2561 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ประชุมครั้งที่
1
2

วัน / เดือน / ป
30 มกราคม
2561
23 กุมภาพันธ
2561

3

15 พฤษภาคม
2561

4

14 สิงหาคม
2561

5

13 พฤศจิกายน
2561

สาระสําคัญของการประชุม
- แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2561
- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ประจําป 2560
- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานให บริษัท มีระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ ง โยกยาย ความดี
ความชอบ และการเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินการใหฝายบริหาร
จัดทํากระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนซึ่งครอบคลุม
กระบวนการในการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือในประเด็น
อื่นๆ ดวย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่ เ กี่ย วโยงกั นหรื อรายการที่ อาจมี ความขั ด แยง ทางผลประโยชน และรายการได ม าและ
จํ าหน า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย สิ นกรณี ที่ มีนัย สํ า คั ญ ให เ ป นไปตามกฎหมายและข อ กํ าหนดของพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
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8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหมีความถูกตองครบถวน
9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานทางการเงินและการ
ควบคุมภายใน
11. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ย วกับความเพีย งพอของระบบควบคุม ภายในของบริ ษัทและระบบการบริห ารความเสี่ย ง
รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็นเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ตามกฎหมายว าดวยหลั กทรั พ ยแ ละตลาดหลั กทรั พ ยแ ห งประเทศไทย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็ นหรื อข อสั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิบั ติ ห น าที่ ตามกฎบั ต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เ ห็นวาผูถือหุนและผู ลงทุนทั่ วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่แ ละความรับผิ ดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณี
จําเปน
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิ น
พรอมทั้ งป ญหาและอุป สรรคที่เ ปนเหตุใ หการปฏิ บัติ งานไมบ รรลุวัตถุ ประสงค ในการจั ดตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดรั บการอบรมและเสริ มสรางความรู อย างต อเนื่อง และสม่ํ าเสมอในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค าตอบแทน หมายถึ ง กรรมการบริ ษัท ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ในป 2561 มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่ 3/2561 เมื่อวั นที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมด ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร
โยธานันท
3. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
นางสาวจุฑามาศ
ศิริมาศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ในป 2561 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมรวมกันจํานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2561 และพิจารณาจายคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน
2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามทีค่ าดหวัง ใหมีความเปนธรรม
และเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรู ปแบบการจายค าตอบแทนแกกรรมการทุ กประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวนการจาย
คาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่เกี่ยวของ
6. พิจารณากําหนดเกณฑ ในการประเมินผลประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจาหน าที่บ ริห าร กรรมการ
ผูจัดการและคาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ และให
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารประเมิ น ผลและค า ตอบแทนแก ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
7. กํ า หนดค าตอบแทนประจํ า ป ข องกรรมการ และนํ า เสนอค าตอบแทนต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิไดเปนผูบริหารของบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในป 2561 มติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2561 เมื่อวั นที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มีม ติแ ตง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ
ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค
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รายงานประจำ�ปี 2561

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจนตอเนื่อง
เพื่อการจั ดการความเสี่ ยงที่สํ าคั ญและรายงานตอคณะกรรมการบริ ษัท รวมทั้ง สื่อสารกั บคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
3. ดูแลใหบ ริษัท มีการบริหารความเสี่ย งที่เ หมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยให ความสําคัญ กับธุ รกิจหลักของ
บริษัทคือดานการลงทุน เพื่อใหสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทยอยหรือผูบริหาร
บริษัทยอย ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทําหนาที่ในการดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
อํานาจหนาที่ ที่มีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ในป 2561 มติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มีม ติแ ตง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารรวมจํานวน 5 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ในป 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในแตละครั้งจะมี
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร เขารวมประชุม เพื่อรับ
ฟงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทรวม กําหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน
การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจาย
ประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวตอไป
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. มี อํานาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ การใช จ ายทางการเงิ นด านสิ นทรั พ ย ฝ ายทุ น ไม วาจะเป น การซื้ อทรั พ ย สิ นถาวร
เครื่องใชสํานักงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวร การเชา/เชาซื้อทรัพยสิน
เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุค คลอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัท
รวม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่ อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทํ า
ธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
11. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดาน
การปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ ง
อยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให บุคคลดั งกลาวมี
อํานาจตามที่ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการ
มอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
14. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน โดยใหมี
อํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจาย
บัญชีของธนาคารตางๆที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
15. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
16. กํ าหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุ นหรื อการขายเงิ นลงทุ นในหุ นสามั ญ และ/ หรื อหน วยลงทุ นใน
หลักทรัพยที่อยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หนวยลงทุนในตรา
สารหนี้ ในมูลคาการลงทุนในแตละสวนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไวโดยอาจมอบหมายให
กรรมการบริหารคนใดคนหนึง่ ทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษทั
17. พิจารณาเพิ่ ม หรื อลดสั ด ส วนการลงทุ นใน บริ ษัท ร วมและบริษัท ย อยเพื่ อนํ าเสนอให ค ณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมัติ
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งการอนุ มัติ รายการในลั กษณะดัง กล าวจะตองเสนอตอที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ป ระชุม ผูถื อหุ น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหารของ
บริษัท
ในป 2561 มติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2561 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มีม ติแ ตง ตั้ ง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ใหดํารงตําแหนงรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร
และดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ างบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ให ผู ส อบบั ญ ชี ทํ า การตรวจสอบและเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน
การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง
พนักงานในตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆของบริษัท ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และไมรวมถึง
ประธานกรรมการบริหาร
7. พิ จารณาและอนุ มั ติ การจั ด ซื้ อ ซ อมแซมและบํ ารุ ง รั กษา เช า และเช าซื้ อทรั พ ย สิ น เครื่ อ งใช สํ านั กงาน
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติที่เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ไดใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได มีมูลคาทาง
บัญชีรวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมั ติ งบประมาณในการส งพนั กงานไปศึ กษา อบรม ดูง าน หรือไปแสดงสิ นค าของบริ ษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมั ติ งบประมาณในการสง พนั กงานไปศึ กษา อบรม ดู งาน หรื อไปแสดงสินคาของบริษัท ที่
ตางประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทยอยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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15. รับ ผิด ชอบในการดําเนินงานของบริ ษัท โดยไม ขัด ตอกฎหมาย ระเบีย บ ขอบัง คับ ของรัฐ ศีล ธรรมอันดีข อง
ประชาชน และขอบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม
และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
17. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของ
บริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
19. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
ผูมีอํานาจควบคุม
- ไมมี สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2561
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะ ไวเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนัด
หมายเพิ่มเติมเปนการประชุมพิเศษตามความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
ป 2561
รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น
1
6
5
10
1

การประชุมของคณะกรรมการแตละชุด
สามัญผูถือหุนประจําป 2561
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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2. ดร.วิศิษฐ
3. รศ.ดร.ภูษิต
4. นายยรรยง
5. ผศ.ดร.สุลกั ษมณ
6. นายจักรธาร
7. นายชาตรี
8. นายมณฑล
9. นายธีรชัย

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถือหุน

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

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

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

10/10
5/5
*8/10

1/1
1/1
1/1
-

-

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถือหุน

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

10. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
11. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง 2/

1/1
1/1

6/6
5/5

-

10/10
8/8

-

-

หมายเหตุ
1/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
* ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจจําเปน

ผูบริหาร
ผูบริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผูดํารงตําแหนงทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอํานาจหนาที่ในทางการบริหาร
ของบริษัท และเปนผูบริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือ กรรมการผูจัดการ หรือ
ผูดํารงตําแหนงบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา (ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของบริษัท) ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา
กับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่
เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 6 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นายมงคลศร
พงษลําเจียกงาม
5. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
6. นางสาวลภัสรินทร

ไกรวงษวณิชรุง

ตําแหนง
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
ผูจัดการอาวุโสฝายควบคุมดูแลสินเชื่อ
ผูจัดการอาวุโสฝายกํากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาและการลงทุน

เลขานุการบริษัท
บริษัทได จัดใหมี เลขานุการบริษัททําหนาที่ดําเนิ นกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันไดแก การประชุ ม
คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อีกทั้งดูแลใหกรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ครบถวน
โปร งใส และสนั บสนุนให การกํากับ ดูแ ลกิ จการเปนไปตามมาตรฐานกํ ากั บดูแ ลกิ จการที่ดี พร อมปฏิ บัติ ตามขอบัง คับ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแตงตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เปน
เลขานุการบริษัท ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 7/2004

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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องคประกอบและคุณสมบัติ
1. ตองมีความรูขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. ตองมีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
3. มีความรูในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินในป 2561
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เปนวงเงินรวม 3,500,000.-บาท ซึ่งเทา
เดิ มเมื่ อเทีย บกับ ป 2560 โดยกํ าหนดจ ายเปนรายครั้ง โดยกลั่ นกรองรายละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต างๆ และ
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือน
ประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการ
พิจารณาค าตอบแทนที่ ไ ดรั บ เงิ นเดื อนประจํ า ของบริ ษัท หรื อเป นผู ที่ ไ ด รั บเงิ นเดื อนบริ ษัท ในเครื อ
จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ย ประชุ มกรรมการพิ จารณาคาตอบแทน ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ง นี้สําหรั บกรรมการพิ จารณา
คาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ
คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
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(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ละ 25,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท ในเครือ
จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(5) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการสรรหาที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา
รวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ ย ประชุ ม กรรมการสรรหา ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้สํ าหรั บกรรมการสรรหาท านใดที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา
รวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(6) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหารที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
• คาเบี้ ย ประชุ มกรรมการบริห าร ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ ง นี้สํ าหรั บ กรรมการบริ ห ารทานใดที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
2. คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจาก
บริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทได จายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเป นจริงเปนจํานวนเงินทั้งสิ้ น
1,015,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

-

-

90,000.-

-

125,000.-

-

-

120,000.-

-

240,000.-

25,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

120,000.-

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
2. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)
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135,000.-

-

150,000.-

-

60,000.-

-

105,000.-

-

-

90,000.-

-

-

-

30,000.-

-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

-

-

-

-

30,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

715,000.-

-

245,000.-

-

1,015,000.-

75,000.-

-

60,000.-

75,000.-

-

60,000.-

60,000.-

-

-

90,000.-

-

-

90,000.-

-

-

30,000.-

-

30,000.-

15,000.-

15,000.-

55,000.-

รวม

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

3. รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
4. นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรธาร โยธานันท
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
11. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คาตอบแทน (บาท)

ข) คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่ บริ หารและผูบ ริห ารสี่ ร ายแรกรองจากประธานเจาหนาที่ บริ หาร และ
ผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
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คาตอบแทนรวม
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ คาเบี้ยเลี้ยง
คาเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2561
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
5
13.39

ป 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
5
13.38

บริษัทยอย
1. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุ มภาพันธ 25611 และอนุมัติ โดยที่ประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่ อวันที่ 25 เมษายน
2561 เป นวงเงิ นรวม 2,300,000.-บาท ซึ่ งเท าเดิ มเมื่ อเที ยบกั บ ป 2560 โดยกํ าหนดจ ายเปนรายครั้ง โดยกลั่ นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ ย ประชุ ม กรรมการบริ ษัท ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้สํ าหรั บ กรรมการบริษัท ท านใดที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา
รวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้ง ละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรั บ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับ
เงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหารที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
• คาเบี้ ย ประชุ มกรรมการบริห าร ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ ง นี้สํ าหรั บ กรรมการบริ ห ารทานใดที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
2. คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งไดรับจาก
บริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัท เอื้ อวิ ทยา จํ ากั ด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริ ง เป น
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน

105,000.-

-

-

-

105,000.-

90,000.-

-

300,000.-

-

390,000.-

90,000.-

-

165,000.-

90,000.-

-

180,000.-

-

270,000.-

30,000.-

-

-

-

30,000.-

15,000.-

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- รักษาการประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
2. ร.ต.ท.ศิวะรักษ พินิจารมณ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
4. ดร.นที นาคธนสุกาญจน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผูจัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ
กิจการองคกร
- กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

270,000.-

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน

30,000.-

-

-

5,000.-

90,000.-

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

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงิน
และบริหารองคกร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
7. นายสุรพัฒน ชมรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. พ.ต.อ.โกวิท ภิรมยวงศ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561)
10. นายพีรทัศน ธนรัชตวัฒนา
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟา
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
11. นายอัชดา เกษรศุกร
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561)
12. นางจิราภรณ เลาเจริญ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

35,000.-

25,000.-

45,000.-

55,000.-

1,650,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบ ริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผู บริห ารในระดั บ
เทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน คาวิชาชีพ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2561
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
10
20.08

ป 2560
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
9
17.65

2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท ระยองไวร อิ นดั ส ตรี ส จํ ากั ด (มหาชน) ได จายค าตอบแทนกรรมการ โดยผ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2561 เปนวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่งเทาเดิมเมื่อเทียบกับป 2560 โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษทั (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• ค าเบี้ ย ประชุ ม กรรมการบริ ษัท ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ าหรั บ กรรมการบริ ษัท ท านใดที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา
รวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดื อนบริษัทในเครือ จะ
ไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ย ประชุ มกรรมการพิ จารณาคาตอบแทน ครั้ งละ 15,000.-บาท ทั้ง นี้สําหรั บกรรมการพิ จารณา
คาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ
คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
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(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหารที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
• คาเบี้ ย ประชุ มกรรมการบริห าร ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ ง นี้สํ าหรั บ กรรมการบริ ห ารทานใดที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
2. คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจาก
บริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้ในป 2561 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

60,000.-

-

-

10,000.-

70,000.-

60,000.-

-

125,000.-

50,000.-

235,000.-

60,000.-

-

75,000.-

30,000.-

165,000.-

60,000.-

-

75,000.-

30,000.-

165,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
6. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)
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คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

20,000.-

-

-

-

20,000.-

45,000.-

90,000.-

-

-

135,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

355,000.-

90,000.-

275,000.-

120,000.-

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผูจดั การฝายขายและการตลาด
- กรรมการบริหาร
8. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561)
9. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริหาร

คาตอบแทน (บาท)

840,000.-

ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบ ริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผู บริห ารในระดั บ
เทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ คาเชาบาน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2561
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
10.30

ป 2560
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
8.89

3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท เอ็ นเนซอล จํ ากั ด ได จายค าตอบแทนกรรมการ โดยผ านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายครั้ง ดังนี้
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(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ย ประชุม ครั้ งละ 30,000.-บาท ทั้ง นี้สํ าหรั บประธานกรรมการบริ ษัทที่ ได รับ เงินเดื อนประจําของ
บริ ษัท หรื อเปนผู ที่ไ ดรั บ เงิ นเดื อนบริ ษัท ในเครื อ จะได รับ คาเบี้ย ประชุ ม ในการเข าร วมประชุ มครั้ง ละ
20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท
หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท
แทน
ทั้งนี้ในป 2561 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
135,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
4. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
- กรรมการบริษัท
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561)
รวมทั้งสิ้น

คาตอบแทน
(บาท)
80,000.20,000.20,000.15,000.135,000.-

ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2561
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
2
2.70

ป 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
3
4.74

4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายครั้ง ดังนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ย ประชุม ครั้ งละ 10,000.-บาท ทั้ง นี้สํ าหรั บประธานกรรมการบริ ษัทที่ ได รับ เงินเดื อนประจําของ
บริ ษัท หรื อเปนผู ที่ไ ดรั บ เงิ นเดื อนบริ ษัท ในเครื อ จะได รับ คาเบี้ย ประชุ ม ในการเข าร วมประชุ มครั้ง ละ
5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท
หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาท
แทน
ทั้งนี้ในป 2561 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คาตอบแทน
(บาท)

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิวัฒชัย จีนานุพันธ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผูจัดการ
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

20,000.12,000.-

12,000.12,000.56,000.-

ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินประกันสังคม และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2561
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
1
2.05

ป 2560
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
1
2.27

5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายครั้ง ดังนี้
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(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ย ประชุม ครั้ งละ 10,000.-บาท ทั้ง นี้สํ าหรั บประธานกรรมการบริ ษัทที่ ได รับ เงินเดื อนประจําของ
บริ ษัท หรื อเปนผู ที่ไ ดรั บ เงิ นเดื อนบริ ษัท ในเครื อ จะได รับ คาเบี้ย ประชุ ม ในการเข าร วมประชุ มครั้ง ละ
5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท
หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาท
แทน
ทั้งนี้ในป 2561 บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผูจัดการ
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

คาตอบแทน
(บาท)
20,000.-

12,000.12,000.44,000.-

ข) คาตอบแทนผูบริหาร
- ไมมี 6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายครั้ง ดังนี้
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ย ประชุม ครั้ งละ 10,000.-บาท ทั้ง นี้สํ าหรั บประธานกรรมการบริ ษัทที่ ได รับ เงินเดื อนประจําของ
บริ ษัท หรื อเปนผู ที่ไ ดรั บ เงิ นเดื อนบริ ษัท ในเครื อ จะได รับ คาเบี้ย ประชุ ม ในการเข าร วมประชุ มครั้ง ละ
5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท
หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาท
แทน
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ทั้งนี้ในป 2561 บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผูอํานวยการใหญ
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

คาตอบแทน
(บาท)
20,000.-

12,000.12,000.12,000.56,000.-

ข) คาตอบแทนผูบริหาร
- ไมมี (2) คาตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโนบายใหค าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนักงานซึ่ง ได รับ จาก
บริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
(1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไมมี (2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
กรรมการบริห ารและผูบ ริหารสี่ร ายแรกรองจากผูจัดการลงมา และผู บริห ารในระดั บเที ยบเทารายที่สี่ ทุกราย มี
จํานวนทั้งสิ้น 6 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุก
เดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสม
เงินเขากองทุน นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบ
รวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
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บุคลากร
• จํานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานทั้งสิ้น 914 คน แยกเปนดังนี้
รายละเอียด
ฝายสํานักงาน
ฝายผลิต
รวม

CEN
18
18

UWC
128
417
545

RWI
50
131
181

ENS
5
14
19

WJC
10
141
151

PLE
-

EBM
-

รวม
211
703
914

• การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี • ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี • ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในป 2561 บริ ษัทและบริ ษัท ยอยไดจายคาตอบแทนในรู ป ของเงิ นเดื อน เบี้ ย ขยั นและเงิ นพิ เ ศษ โบนัส และ
คาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 364.67 ลานบาท
• เงินเดือนและคาแรง
คาตอบแทนรายเดื อนที่ จายให พ นั กงานเนื่ องจากการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานให กับ บริ ษัท ซึ่ ง จะพิ จารณาจาก
ตําแหนงงาน หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคกร
• โบนัส
เงินพิเศษที่จายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปน้นั โดยไมมีการกําหนดเปนอัตราตายตัว
• เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการที่จัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการออมเงิน รวมทั้ง
เปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะไดรับเงิน
สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อสมาชิกสิ้น
สภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและสภาวการณ โดยอยูบนพื้นฐานของ
การสรางศาสตรแบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อใหพนักงานมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายดาน
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริ ษัท และบริ ษัท ย อยจึ ง กํ าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การความรู โดยเริ่ ม จากการสํ ารวจความจํ าเป นในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน การถายโอนความรูที่อยูในตัวพนักงานมาเปน
คูมือการปฏิบัติงาน และการนําความรูมาประยุกตใชกับงานตลอดจนเกิดเปนนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดฝกฝน
ทบทวนความรูอยางสม่ําเสมอ มี สวนร วมในการเรี ยนรูและแบง ปนประสบการณทํางานของตนเองสูเพื่ อนรวมงาน เพื่อให
ความรูอยูคูกับองคกรตลอดไป
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บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการฝกอบรมแบบการฝกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT)
โดยมีผูชํานาญในแตละงานคอยดูแลการฝกปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม มีวิธีการฝกอบรมที่มุงเนนไปในทางการฝก
ปฏิบัติ ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหเหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตนทุนต่ํา และ
เปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติภายใตสถานการณจริง
บริ ษัท และบริ ษัท ย อยได ออกแบบหลั กสู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย างครอบคลุ ม และตอบสนองต อทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยเนนในเชิงปฏิบัติที่ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดทันที
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมขององคกร
โดยสงเสริมใหปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อสื่อสารใหระดับผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทและบริษัท
ยอยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอยางตอเนื่องตามแผนการอบรมกําหนดใหครอบคลุมกับจํานวนบุคลากร
ทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทยอยยังไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อตอยอดความรูและแนวคิด
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รายการระหวางกัน
1. การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน มีดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทรายการ

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุน
รอยละ 39.76
และมีกรรมการรวมกัน

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- ดอกเบี้ยรับ
- ใหกูยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยคางรับ
- คาธรรมเนียมการใช
หลักประกัน
- คาธรรมเนียมการใช
หลักประกันคางรับ
- คาเชาสํานักงานและ
คาบริการ
- คาเชาสํานักงานและ
คาบริการคางรับ
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- คาเชาสํานักงานและ
คาบริการ
- คาเชาสํานักงานและ
คาบริการคางรับ
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- คาเชาสํานักงาน

บริษัท ระยองไวร
อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(ENS)

บริษัทถือหุน
รอยละ 69.83
และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทถือหุน
รอยละ 100.00
และมีกรรมการรวมกัน

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)
0.72
0.19
4.20
120.00
1.68
3.14

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย

3.36
1.27
1.32
0.72
0.19
1.27
1.32
0.36
0.10
0.5

บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ย อ ยเช า
ชวงพื้นที่ตอจากบริษัทเพื่อ
ใชเปนพื้นที่สํานักงาน
เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ย อ ยเช า
ชวงพื้นที่ตอจากบริษัทเพื่อ
ใชเปนพื้นที่สํานักงาน
เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ย อ ยเช า
ชวงพื้นที่ตอจากบริษัทเพื่อ
ใชเปนพื้นที่สํานักงาน
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทรายการ

บริษัท เอเวอรกรีน
ไบโอแมส จํากัด
(EBM)

บริษัทถือหุน
รอยละ 99.00
และมีกรรมการรวมกัน

- ใหกูยืมระยะสั้น
(มี กํ า หนดชํ าร ะคื น
ภายใน 1 ป)

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอรไพรส จํากัด
(WJC)

บริษัทถือหุน
รอยละ 94.25
และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท พาราไดซ
กรีนเอนเนอยี่ จํากัด
(PGE)

เปนบริษัทยอยของ
UWC ถือหุนรอยละ
64.99

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จํากัด
(UKB)

เปนบริษัทยอยของ
UWC ถือหุนรอยละ
99.99

บริษัท อีเอ็มซี จํากัด
(มหาชน)
(EMC)

มีผูถือหุนรวมกัน
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รายงานประจำ�ปี 2561

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)
8.00

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยคางรับ

0.35
0.21

- ใหกูยืมระยะสั้น
(มี กํ า หนดชํ าร ะคื น
ภายใน 3 เดือน)

80.29

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยคางรับ

3.44
13.02

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
ซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพย

0.36
1.54
0.27
1.06
0.24
0.06
453.72

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งใน
บริษัทยอย โดยใชเปนทุ น
หมุนเวียนและนําไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
ให กู ยื มร ะ ย ะ สั้ น โ ด ย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเ งิ น 3
แ ห ง ล บ อั ต ร าร อย ล ะ
1.75 ตอป
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งใน
บริษัทยอย โดยใชเปนทุ น
หมุนเวียนและนําไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
ให กู ยื มร ะ ย ะ สั้ น โ ด ย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเ งิ น 3
แ ห ง ล บ อั ต ร าร อย ล ะ
1.75 ตอป
เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
เพื่ อให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
ธุ ร กิ จปกติ แ ละซื้ อขายใน
ราคาตลาด

2. ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหว างกั นในป ที่ผ านมาทั้ งหมดเปนไปเพื่ อการดํ าเนินธุร กิจตามปกติข องบริษัท และบริ ษัท ยอย โดยมี
นโยบายในการทํารายการดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งดานนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาด
หรือเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวเปนสําคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวามีความ
เปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว
3. มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่
วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ฝายจัดการตองรายงานธุรกรรมภายใตเงื่อนไขดังกลาว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส
รายการระหวางกันที่มิใชรายการปกติ หากมิไดมีขนาดของรายการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทกอนเปนลําดับ
แรก และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจหนาที่ที่จะสามารถอนุมัติได การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณาดวย โดยผูมีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและมิไดออกเสียง
ลงคะแนน แต ถ าขนาดของรายการระหว า งกั นมี ข นาดที่ เ กิ น อํ า นาจหน าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ที่ จ ะอนุ มัติ ไ ด
คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหวางกันอยางเหมาะสม โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการที่กําหนดไวตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลอดจนพิ จารณาเปด เผยขอมู ลการทํารายการที่อาจมี ความขัด แยง ทางผลประโยชนตอสาธารณชนใหมีค วาม
ถูกตองและครบถวน
4. แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือนอยลงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ สําหรับรายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และกรรมการจะตองไม
อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือบริษัทยอย และ
จะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทและหรือบริษัทยอย

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ป 2561 เห็นชอบตามมติ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซึ่งทุกทานเขา
รวมประชุมดวย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมิน
ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กําหนด จํานนวน 17 หลักการ และใชหลักการพิจารณาตามแนวคิด COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องคประกอบ อันไดแก ประเมิน
สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม
(Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองคกรมีขั้นตอนและกระบวนการทํางาน การสื่อสารขอมูลรวมกัน และ
กระบวนการติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอยางเปน
อิสระ นําเสนอรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสําคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายในรวมกัน
และแสดงความเห็นชอบตอความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขอบกพรองที่พบในกิจกรรมงานตางๆ พิจารณา
ความครบถวนตามหลักการที่กําหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมีขอเสนอแนะใหแกฝายบริหาร เพื่อจัด
ใหมีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสําคัญใหบริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และดําเนินการอยางเหมาะสม พอสรุป
ไดแตละสวนดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
บริษัทมีโ ครงสรางองคกร และสภาพแวดลอมที่สง เสริ มใหการปฏิ บัติง านเปนไปอย างมีประสิท ธิภาพ และมี การ
ควบคุ ม ภายในที่ เพี ย งพอ มี การแบง แยกหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะฝ ายอย างแน ชั ด เพื่อประโยชน ใ นการติ ด ตาม
ตรวจสอบในการดําเนินงาน บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานยอยเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนด
เปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแตละปโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน
และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไวอยางชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทไดมีการติดตามปจจัยความเสี่ยงตางๆ เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และตนทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจคงสภาพดําเนินการอยูได และไดมี
การสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสถานการณ
สภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่จะมีตอผลการดําเนินงาน ตอการขาย ตอตนทุนและ
การทํากําไรของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ในแตละหนวยงานผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ย วของกับหน วยงานของตน เพื่อหามาตรการปองกั น และบริหารความเสี่ย งใหอยูในระดับที่ ปลอดภัยต อ
กิจการและพนักงานที่องคกรยอมรับได และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหารตามลําดับขั้นไวอยาง
ชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีความโปรงใส ดูแลผลประโยชนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ
และผูบริหาร บริษัทไดมีมาตรการในการอนุมัติ โดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมดังกลาว โดยธุรกรรมนั้นตองกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแล
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กิจการและนักลงทุนสัมพันธของบริษัททําหนาที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดไดอยางเหมาะสม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร ที่ทันสมัยและมีระบบการ
สื่อสารภายใน ภายนอกองคกร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยางถูกตองทันเวลา มี
ระบบรั กษาความปลอดภั ย ของข อมู ล และสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ โดยมี ร ะบบการจั ดเก็ บ ข อมู ลที่ ส ามารถ
ตรวจสอบความถู กต องย อนหลัง ได และไดมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่ อง เพื่ อสนับ สนุนองค กรให มีความ
คลองตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอยางชัดเจน
บริษัทมี ชองทางการติ ดตอสื่อสารที่มี ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล สามารถติด ตอสื่อสารกันไดทั่วถึง ทั้งองค กรโดย
ขอมูลที่สําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีชองทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรง
สูผูบริหารระดับสูงไดอีกดวย
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีร ะบบการประเมินและติด ตามผลการดํ าเนิ นงานที่ ดี เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการและระบบการควบคุ ม
ภายในนั้นมีป ระสิท ธิผ ลอยูเ สมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ย นแปลงไดอยางเหมาะสม ทั นเวลา และบริษัทไดจัดให
พนั กงานระดับ หั วหน างานมี การติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง านของผูใ ต บั งคั บ บั ญ ชา และยั ง จัด ให มีการตรวจประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติ ง านโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้ ง นี้ ฝ ายบริห ารใส ใจต อการบริ หารจัด การที่ รวดเร็ วและสัม ฤทธิ์ ผ ลตรงตาม
เปาหมาย สามารถรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระและครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ ผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ได
อย า งเหมาะสม มี ค วามเป นอิ ส ระเพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ สํ าคั ญ และรายงานประเด็ นที่ ต องมี การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง แก ผู รั บ การตรวจและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง รวมถึ ง
ขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว
สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ การควบคุมภายในองคกร
การประเมิ นความเสี่ ย ง การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข อมู ล และระบบการติ ด ตาม
คณะกรรมการเห็ นวาบริ ษัทมี ระบบควบคุม ภายในเรื่ องการทําธุ รกรรมกับ ผูถื อหุนรายใหญ กรรมการ ผูบ ริห าร หรือที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน บริษัท แตงตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู อํานวยการฝ ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให บรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค การควบคุม ภายใน โดยคณะกรรมการบริห าร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอยางเพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการ
จัดการอยางเปนระบบ และมีประสิท ธิภาพ ทั้งนี้ ผูบริหารทุกสวนงานมีสวนรวมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุ ง/แกไขให มี
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะ
ขึ้นตรงต อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นวาหั วหน างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท มี ความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทไดแตงตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดํารงตําแหนงเปนหัวหนา
งานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงาน
ทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ รวม 3 ทาน โดยมี
1. ผศ. ดร. สุลักษมณ
ภัทรธรรมมาศ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค
กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับของบริษัท เพื่อทําหนาที่จัดการความ
เสี่ยงที่สําคั ญและรายงานตอคณะกรรมการบริ ษัท รวมทั้ งสื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับความเสี่ยงที่ สําคั ญ
สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
อนึ่ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงใหความสําคัญกับ ธุรกิจหลักของบริษัทคือดานการลงทุน ซึ่งอาจมี โอกาสที่
ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดระดมความคิดและดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามขอบเขตความรั บผิดชอบที่ไดรั บมอบหมายใหบ รรลุผลประโยชนที่จะบังเกิดต อองคกรอยางแทจริง เพื่อส ง
สัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวา บริษัทมี
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

(ผศ. ดร. สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ รวม 3 ทาน โดยมี
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. นายจักรธาร
โยธานันท
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพิ จารณาค าตอบแทน เพื่ อทํ าหน าที่ เ สนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ ายค าตอบแทน สํ า หรั บ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนผูบริหารระดับสูงใหเ หมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบซึ่ ง
สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยูเสมอ
ในป 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจํานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท คือ พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย ในอัตราที่เหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ และเปนอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท ในป 2561 ได
พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยเห็นชอบใหจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติงานตามที่ไ ดรับมอบหมาย พรอมทั้งเสนอและใหความเห็นชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พรอมทั้งมีความมุงมั่ นที่จะปฏิบัติง านโดยใชหลั กความเสมอภาค ยุติธรรม และโปรงใส
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในนามคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

(ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
ตําแหนง :
• ประธานกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
• รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009
• Financial Statements for Directors (FSD)
รุน 4/2009

• ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
35,194,000 หุน
คิดเปน 4.72%

ประสบการณ
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
เปนลูกพี่ลูกนอง ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2 แหง
ป 2561-ปจจุบัน รักษาการกรรมการผูจัดการ
บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
กับนายธีรชัย
ป
2551-ป
จ
จุ
บ
น
ั
ประธานกรรมการบริ
ษ
ท
ั
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
ป 2557-ปจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ป 2561
ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
(กุมภาพันธ)
ประธานกรรมการสรรหาและ
-ปจจุบัน
พิจารณาคาตอบแทน
รักษาการประธาน
กรรมการบริหาร
ป 2551-2561
รองประธานกรรมการบริษัท
(กุมภาพันธ)
ประธานกรรมการบริหาร
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน จํานวน 11 แหง
ป 2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ป 2553-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการผูจัดการ
ป 2555-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส
ป 2556-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส
ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่
ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมนไบโอแมส
ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร
ป 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส
ป 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส
ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
Interglob Investment Co., Ltd.

ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

3. รศ. ดร. ภูษติ เลิศวัฒนารักษ
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ

49

54

2. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 14 สิงหาคม 2558

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 79/2009

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 26/2004
• Directors Certification Program (DCP)
รุน 185/2014
• ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering,
New Jersey Institute of Technology,
USA

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian
Institute of Technology (AIT)
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร-กฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงอื่น จํานวน 1 แหง
ป 2555-ปจจุบัน รองคณบดีฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การผังเมือง
ป 2546-ปจจุบัน รองศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ป 2542-2546
วิศวกรโครงการ
Thornton-Tomasetti, Inc.

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2554-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บล. ทรีนีตี้ จํากัด
กรรมการผูจัดการ
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วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559

5. ผศ. ดร.สุลกั มษณ ภัทรธรรมมาศ
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 24 ธันวาคม 2555

4. นายยรรยง วัฒนวงศพิทกั ษ
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

53

53

อายุ
(ป)

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
University Of San Francisco, San
Francisco, USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 138/2017

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 90/2011

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2557-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ผลธัญญะ
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บจก. เลาบราเดอรส
อินเตอรเนชั่นแนล
ดํารงตําแหนงอื่น จํานวน 1 แหง
ป 2561-ปจจุบัน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(นครปฐม)

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2555-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ-การเงิน
บมจ. เอสซีแอสเสท คอรปอเรชั่น
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 8 สิงหาคม 2557

7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

6. นายจักรธาร โยธานันท
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ
• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

46

48

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 112/2014

• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
• ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมส งเสริ มสถาบัน กรรมการบริษั ทไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 79/2009

• ปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร สาขาบริหาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง
ป 2555-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บจก. รักษไทย อินเตอรเทรด
ป 2560-ปจจุบัน ที่ปรึกษาดานการพัฒนาธุรกิจ
บจก. เท็ค เอ็น ซี

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2550-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บจก. ภูผาอินเตอร
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 1 มีนาคม 2553

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

50

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 82/2010

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2 แหง
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
ป 2552-2559
กรรมการบริหาร
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
กรรมการบริหาร
ป 2557-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน จํานวน 9 แหง
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
ป 2555-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส
ป 2556-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซีเอ็นเตอรไพรส
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 27 มีนาคม 2556

9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
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อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 104/2013

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
1,412,000 หุน
คิดเปน 0.19%

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
เปนลูกพี่ลูกนอง ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2 แหง
กับนายวุฒิชัย
ป 2556-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
ลีนะบรรจง
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนอื่น จํานวน 1 แหง
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ .ไดเมท (สยาม)
ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน จํานวน 10 แหง
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส
ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
Interglob Investment Co., Ltd.
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รายงานประจำ�ปี 2561

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
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10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
• ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557
11. นางสาวลภัสรินทร
ไกรวงษวณิชรุง
ตําแหนง :
• กรรมการบริษัท
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
• ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาและ
การลงทุน

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 150/2018

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
• Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 111/2014

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน จํานวน 2 แหง
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
ป 2561-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง
ป 2559-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เลิฟโลจิสต
ป 2561-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ลภัสรินทร บิสซิเนส แอนด
ลอว

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 1 แหง
ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 24 ตุลาคม 255

13. นายมงคลศร
พงษลําเจียกงาม
ตําแหนง :
• ผูจัดการอาวุโสฝายควบคุมดูแล
สินเชื่อ

49

50

12. นายคมวุฒิ พรนราดล
ตําแหนง :
• ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 16 มิถุนายน 2551

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

การอบรม :
• สุดยอดเทคนิคทีด่ ีที่สดุ ของการใชระบบ
ควบคุมภายในเพื่อประโยชนสูงสุดของธุรกิจ
• การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
• สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
• Master Degree In Business
Administration Strayer College Virginia
U.S.A.
• Bachelor Degree In Business
Administration Strayer College Virginia
U.S.A.

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมมี-

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

-ไมมี-

ผูจัดการอาวุโสฝายควบคุมดูแล
สินเชื่อ
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี

ป 2555-ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน
บมจ.แคปปทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน
ป 2551-ปจจุบัน เลขานุการ
บมจ.แคปปทอล
คณะกรรมการตรวจสอบ
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
และบริษัทในกลุม
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี

หมายเหตุ :

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
• Company Secretary Program (CSP)
รุนที่ 7/2004

• ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนการ
ถือหุน
ในบริษัท
-ไมมี-

ความสัมพันธทาง
ประสบการณ
ครอบครัวระหวาง
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ผูบริหาร
-ไมมีดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน
ป 2556-ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโสฝายกํากับดูแล
บมจ.แคปปทอล
กิจการและนักลงทุนสัมพันธ
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกีย่ วของกัน จํานวน 1 แหง
ป 2558-ปจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส
ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมม-ี

1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที่ 1-11 ผูบริหาร ลําดับที่ 10-14 และเลขานุการบริษัท ลําดับที่ 14
2. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1, 8- 11
3. สัดสวนการถือหุนบริษัท ไมนับรวมคูสมสรและบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน
4. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 14 ทาน
-ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 14 ทาน
-ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต6. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 14 ทาน
-ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบป 2561-
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14. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
• ผูจัดการอาวุโสฝายกํากับดูแลและนัก
ลงทุนสัมพันธ
วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รายงานประจำ�ปี 2561

• เลขานุการบริษัท
วันที่ไดรบั การแตงตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
3. รศ.ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

7. นายจักรธาร โยธานันท์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท

9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

11. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. ร้อยตารวจโท ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ 3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
รักษาการประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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4. ดร. นที นาคธนสุกาญจน์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร

7. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

8. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
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6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายเจษฎา ศรศึก
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท

8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง 2. นายมณฑล เชตุวัลลภุล 3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

4. นางสาวลภัสรินทร์
ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

2. นายวิวัฒชัย จีนานุพันธ์
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

3. นายมณฑล เชตุวัลลภุล
กรรมการบริษัท

4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ

2. นายมณฑล เชตุวัลลภุล
กรรมการบริษัท

3. นางสาวลภัสรินทร์
กรรมการบริษัท

ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง 2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง 3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ประธานกรรมการบริษัท
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กรรมการบริษัท
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

กรรมการบริษัท

4. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
กรรมการบริษัท

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
1. ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว
มูลคาที่ตราไว
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน
โทรศัพท
โทรสาร
website

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ดานธุรกิจลงทุน (Holding Company)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
1,117,712,067 บาท
745,141,929 บาท
1 บาท ตอหุน
0107536000935
0-2049-1041
0-2049-1045
www.cenplc.com

2. การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
1. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (UWC)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตภัณฑและบริการ
(1) เสาสงไฟฟาแรงสูง
(2) เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย
(3) เสาโทรคมนาคม
(4) โครงสรางเหล็กทั่วไป
(5) การบริการชุบสังกะสี
(6) การจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
(7) ผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานทดแทน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
:
247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท
:
0-2543-9020-8
โทรสาร
:
0-2543-9189, 0-2543-9029
website
:
www.uwc.co.th
ทุ น จดทะเบี ย น 1,907,119,713 บาท และทุ นจดทะเบี ย นชํ าระแล ว
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
1,316,251,786.40 บาท แบงเปนหุนสามัญ 13,162,517,864 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 5,233,003,750 หุน คิดเปนรอยละ 39.76
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2. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (RWI)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจําหนาย
(1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand
for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเชื่อมเปลือยใช เชื่ อมเหล็ กกลาละมุ ลด วยอาร กโดยมีกาซปกคลุ ม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(5) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ
“OLC”)
(6) ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ที่ตั้งสํานักงาน
:
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โรงงาน
:
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท
:
0-2049-1001
โทรสาร
:
0-2049-1005-6
website
:
www.rwi.co.th
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชําระแลว 318,182,593 บาท
แบงเปนหุนสามัญ 636,365,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 444,404,350 หุน คิดเปนรอยละ 69.83
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (ENS)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ที่ตั้งสํานักงาน

:

โทรศัพท
โทรสาร
โรงงานนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค 1
โรงานนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค 2
จํานวนหุนที่จําหนาย

:
:
:

จํานวนหุนที่บริษัทถือ

:
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:
:

ผลิตและจําหน ายกระแสไฟฟ าและพลังงานความร อนใหแ กบริษัท เอสซี จี
เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโกเซรามิค จํากัด
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2049-1041
0-2049-1045
40 หมู 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
61 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230
ทุ น จดทะเบี ย น 484,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว
302,500,000 บาท แบ ง เป นหุ นสามั ญ 4,840,000 หุ น มูล ค าที่ ต ราไว
หุนละ 100 บาท
จํานวน 4,839,991 หุน คิดเปนรอยละ 100.00

4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด (WJC)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
บริการกอสร างงานโลหะ งานออกแบบ และบริ การขึ้ นรูปโลหะมีโ รงงาน
ตั้งอยูที่แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้งในและตางประเทศของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมกอสราง และอื่นๆ
ที่ตั้งสํานักงาน
:
543/4 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท
:
038-340-104
โทรสาร
:
038-340-105
ทุนจดทะเบี ย น 150,000,000 บาท และทุนจดทะเบี ย นเรี ย กชํ าระแล ว
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
97,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 1,413,800 หุน คิดเปนรอยละ 94.25
5. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (PLE)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
รับเหมากอสรางและรับขุดเจาะอุโมงค
ที่ตั้งสํานักงาน
:
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
:
0-2049-1041
โทรสาร
:
0-2049-1045
ทุ น จดทะเบี ย น 150,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล ว
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
144,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 1,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 100 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 1,439,996 หุน คิดเปนรอยละ 99.99
6. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (EBM)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล
ที่ตั้งสํานักงาน
:
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท
:
0-2049-1041
โทรสาร
:
0-2049-1045
ทุ นจดทะเบี ย น 50,000,000 บาท และทุ นจดทะเบี ย นเรี ย กชํ าระแล ว
จํานวนหุนที่จําหนาย
:
50,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท
จํานวนหุนที่บริษัทถือ
:
จํานวน 4,950,000 หุน คิดเปนรอยละ 99.00
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3. บุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

:

ดร.สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้น 23-27
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100

4. ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมม-ี
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตย รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการ
แขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความเจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดย
ยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต
ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุล และยั่งยืน
ดังนั้น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบดวย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน คูมือพนักงาน และ นโยบายตอตนการทุจริตและคอรรัปชั่น ไดมีการทบทวนและปรับปรุ ง
ความเหมาะสมเปนประจํา ซึ่งบริษัทเห็นวายังเหมาะสมกับสถานการณป จจุบันโดยบริษัทไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
www.cenplc.com
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้

การเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทไดมี
สวนรวมแสดงเจตนารมณโ ดยเขารวมกิจกรรมรณรงคกับ ภาคีเครือข ายของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจ ริตอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคูมือนโยบาย
การกํ ากั บ ดู แ ลกิ จการ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณพนั กงานของบริ ษัท ในเรื่ อง “การต อต า นการทุ จริ ต
คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ” และ “การใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทใหบริษัท
เขารวมประกาศเจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตใหมอีกครั้ง ซึ่งไดผานการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการแนวร วมปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัทแคปปทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิ รค จํากัด (มหาชน) ผานการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริต
ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทยอย จะไมเรียกรอง
หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด จากลูกคา คูคา ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทไมวากรณี
ใดๆ รวมถึ งดําเนินการจัดใหมี ชองทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เขาขาย หรือสุ มเสี่ยงในลักษณะดัง กลาว และ
กําหนดมาตรการในการคุมครองบุคคลใดๆ ที่รองเรียนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
และจรรยาบรรณพนักงาน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแส
อันควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและ
พนั กงานในบริ ษัท ตลอดจนพฤติ กรรมที่ อาจเป นป ญ หาและก อให เ กิ ด ความเสี ย หายต อบริ ษัท โดยบริ ษัท จะรั บ ฟ ง และ
ดําเนินการกั บทุ กขอรองเรี ยนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูร องเรียนที่เ ปนระบบและ
ยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้
• ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อผู ถื อหุ นและผู มีส วนได เ สี ย เป นประโยชน ต อสั ง คม และพั ฒ นาหรื อ ลดผลกระทบด านลบต อ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสรางคุณคาใหแกบริษัทและบริษัทยอยอยางยั่งยืน สงผลบริษัทและบริษัทยอยสามารถแขงขันได และมี
ผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดแนว
ปฏิบัติ คือ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดเปดโอกาสใหถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการใหมากขึ้น โดยให
ความสําคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการประชุมผูถือหุน ในเรื่องคุณภาพของหนัง สือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการ
ประชุมและบทบาทและการเขารวมประชุมของประธานและกรรมการชุดยอยตางๆ ไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผู
ถือหุนไดรับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอง ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดําเนินการในดานสิทธิของผูถือหุน เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุน ไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุนและสงเสริม
ใหผู ถือหุนทุกกลุม ไม วาเป นผู ถือหุ นในประเทศหรื อต างประเทศ ทั้ง ที่เ ปนผูถือหุนรายใหญ ผูถื อหุ นรายยอย หรือผูถื อหุ น
ประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิ
ในการเขารวมประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแตละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
3. คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป นําเสนอนโยบาย
และหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแตละคณะ
4. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็วมีการ
ลงมติ เ ป นแต ล ะรายการ เป ดโอกาสให ผู ถื อหุ นลงคะแนนเสีย งเลื อกตั้ ง กรรมการบริ ษัท เป นรายบุ ค คลและมี การใช บั ต ร
ลงคะแนน
5. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจัดใหมีสํานักงานกฎหมายที่เปนบุคคลอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
ทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน นับองคประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท
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6. คณะกรรมการบริ ษัท เป ด เผยมติ การประชุ ม สามั ญผู ถื อหุ นประจําป 2561 ใหส าธารณชนทราบถึ ง ผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพ ยแห งประเทศไทย และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. คณะกรรมการบริ ษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบั นทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่ อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพรอมทั้งคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็น
ดวย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง โดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือ
หุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมอยางชัดเจน เปดเผย
บนเว็บไซตของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาองคประกอบของการจัดประชุม ตั้งแตการตรวจสอบ
เอกสาร การลงทะเบียน การนับจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ เพื่อนับเปนองคประชุม การดําเนินการประชุมเปนไปตาม
ระเบียบวาระที่กําหนดไมมีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสีย ง
และการสรุปมติของที่ประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
สิทธิขั้นพื้นฐาน
• สิทธิในการเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุนที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ
• สิ ท ธิ ใ นการเข าร วมประชุ ม ผู ถื อหุ น เพื่ อใช สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ นและร วมตั ด สิ น ใจ โดยการออกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติเรื่องที่สําคัญที่กระทบตอบริษัท เชน การกําหนดหรือแกไขขอบังคับ และ
หนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
• สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตน
• สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
• สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถือหุน
• สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร / เงินปนผล อยางเทาเทียมกัน
• สิทธิ ในการรั บทราบขอมูล ขาวสารของกิจการที่ เพี ยงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุ การณ โดยบางเรื่ องแม วาตาม
กฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ
บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
www.set.or.th และ ผานทางเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ
ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานทางเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com และ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th โดยบางเรื่อง
แมวาไม ไดอยูในเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ
บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ดังนี้
• บริษัทไดเป ดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่ อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุ ด
ทะเบียนผูถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย
• ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
• รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัท เพื่อเปน
ชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป
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• ขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพยที่สําคั ญ
ตลอดจนข อมู ล อื่ นๆ ที่ จํา เป นต อการตั ด สิ นใจของผู ถื อ หุ น เพื่ อให ผู ถื อ หุ นมั่ นใจและเชื่ อมั่ นว า โครงสร า งการ
ดําเนินงานมีความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโต อยาง
ยั่งยืน สรางผลตอบแทนแก ผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง
• บริ ษัท ไดจัด ช องทางใหผู ถื อหุ น ไม วาจะเป นผูถื อหุ นรายใหญ ผู ถื อหุ นส วนน อย นั กลงทุ นสถาบั น หรือผู ถื อหุ น
ต า งชาติ สามารถติ ด ต อ สอบถามข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท โดยตรงจากเลขานุ ก ารบริ ษั ท ผ า น E-mail :
kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพทสายตรง (02) 049-1041 ตอ 1021
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแตวันสิ้นสุด
รอบปบัญชี โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไมเปนอุปสรรคในการเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีสวนรวมในการ
ติดตามดู แลผลการดําเนินงานของบริ ษัท และในกรณีที่มี ความจํ าเปนเรง ดวนตองเสนอวาระเป นกรณีพิ เศษซึ่ง เป นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ ยวกับ ผลประโยชนข องผู ถือหุ น หรื อเกี่ ยวข องกับ เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ ใชบั งคับที่ ตองไดรั บการ
อนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ในการประชุมผูถือหุน บริษัท ไดปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดประชุมผูถือตาม AGM Checklist
ทั้งนี้ในป 2561 ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุน
การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทได แจงมติ คณะกรรมการบริษัทกํ าหนดการประชุ มผูถือหุ น ประจําป 2561 พร อมวาระและรายละเอียดการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ลวงหนากอนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต
ของบริษัท www.cenplc.com และผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรร
เวลาในการเขารวมประชุม
2. บริษัทเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัทจัดสงให ผูถือ
หุนในรู ปเอกสารทั้ง หมดทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว บนเว็ บไซตข องบริ ษัท (www.cenplc.com) ในวันที่ 21
มีนาคม 2561 เปนการลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและมี
เวลาพิจารณาศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว
3. บริษัทมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือ
นัดประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา โดยจัดสงเปนการลวงหนา 22 วัน กอนวันประชุม
ผูถือหุน หนังสือเชิญประชุมสงออกวันที่ 4 เมษายน 2561เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมฉบับ
ภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
4. บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน และเปนเวลากอนประชุม 24 วัน คือวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนการเขารวม
ประชุม
5. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุมผูถือ
หุน ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561 และนําสงขั้นตอนดําเนินการในเรื่องดังกลาวพรอมหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุน ผานชองทาง ดังนี้
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• เว็บไซต www.cenplc.com
• E-mail : kenika@cenplc.com
• ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในป 2561 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
6. บริษัทอํ านวยความสะดวกใหกับผู ถือหุ นที่ ไม สามารถเขารวมประชุ มดวยตนเอง โดยบริ ษัทเปด โอกาสให ผูถื อหุ น
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
7. บริษัทแจงหลักเกณฑและขั้นตอนการเขาร วมประชุมให ผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม พรอมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได และเปนแบบที่กระทรวงพาณิชย
กําหนด เพื่อใหผูถือหุนที่ไมส ามารถเขาประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะให กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
ตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได ซึ่ง
สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทไดแจงแนว
ทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง
8. สําหรับผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะตองแสดงกอนเขารวม
ประชุมเปนการลวงหนา เพื่อใหการลงทะเบียนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอง
คอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งเปนอาคารเดียวกับที่ตั้งของสํานักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบายสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึ งนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่
จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการประชุมไดอยาง
สะดวก เนื่องจากอยูติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และตอเนื่อง
จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว โดยมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่
เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่น โดยในการลงทะเบียนบริษัทไดจัด
ใหมี
- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่น
มาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง
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3. กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเปน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งยกเวน
เจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ซึ่งผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของได
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน
มีกรรมการเขารวมประชุมทุกทาน คิดเปน 100% ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการ
ประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2560 จํานวน 1 คน คือ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2561
จํานวน 3 คน คือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที และนางสาวอรยา ติลกรัตนกุล
และ
บริษัทจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน ทุมาวงศ จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด เขารวม
ประชุมและเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส
ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทและมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวม
สังเกตการณอีกดวย
1. กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ผูดําเนินการประชุ มทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวมประชุ ม
พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
การแจงผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปไดดังนี้
• กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียงและ
ไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่น
• การลงคะแนนเสียงในแตละวาระกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกวาระ โดย
บริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนรวมประชุม และจะ
เก็บบัตรเฉพาะผูไมเห็นดวย และ / หรือ งดออกเสียงเทานั้น ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเปนการ
เลือกตั้งลงคะแนนเสีย งเป นรายบุค คล และเก็บ บัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผู รับมอบฉั นทะทุกคน การนั บ
คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออก เสียง และนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขา
รวมประชุม สวนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ บริษัทไดนําระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวย
นับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุ นรับทราบพรอมกัน เพื่อให เกิดความถูกตอง รวดเร็ ว
สามารถประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ
2. บริษัท ดําเนิ นการประชุมผู ถือหุนตามลําดับระเบีย บวาระที่ไ ดแจ งไวใ นหนั งสื อเชิ ญประชุม ไม เพิ่ มวาระหรื อ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอประเด็น
ตางๆ ของแตละวาระ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในแตละวาระ
หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญ
ประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
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ในป 2561 ไดมีผูถือหุน 3 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวของ เปนผูตอบขอซักถาม
ดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปนลายลักษณอักษร
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สรุปผลการลงคะแนนเสียง
ของผูถือหุนในแตละวาระเปนดังนี้ (บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท (www.cenplc.com)
วาระที่
1-3
4
5
6-7

เห็นดวย
ราย
หุน
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 -

ไมเห็นดวย
หุน
-

%
-

งดออกเสียง
ราย
หุน
-

%
-

บัตรเสีย
ราย
หุน
-

%
-

สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดเปดเผยขอมูลประกอบไวใน “หนังสือนัดประชุม” ไดแก
1. การแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทไดเ ปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยมีขอมู ล
เบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการ
พิ จารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ ง ดู ถึ ง ความเหมาะสมด านคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ และความเชี่ ย วชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุ ณธรรม และมีประวั ติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดง
ความคิ ดเห็ นอยางเป นอิส ระ รวมถึ งผลการปฏิบัติ งานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผ านมา ทั้ง นี้บ ริษัท ยัง มิได แต งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา
2. คาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณา
กําหนดจายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบ
อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
เปนประจําทุกป แบงเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินคือคาเบี้ยประชุม และไมมีคาตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ และ
เปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2 โครงการ
จัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
3. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผาน
มา และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยู ทั้ง
ของบริษัทและบริษัทยอย โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป
ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
4. การจ ายเงิ นปน ผล : บริษัทได ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด สรรกํ าไร การจายเงินป นผล ซึ่ง เปนไปตาม
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผล กรณีไมจายเงินปนผลจะ
ระบุถึงสาเหตุดังกลาว
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม
ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสี ย หรือมี สวนเกี่ย วของในวาระใด กรรมการทานนั้ น
จะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังวันประชุมผูถือหุน
1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท ในวันทําการถัดไป
2. เลขานุ การบริษัท บั นทึกข อมูลและจัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผูถื อหุนอย างถูกตอง ครบถวน มี รายชื่ อ
กรรมการบริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามหรือคําตอบหรือขอคิดเห็น
โดยสรุป รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยแยก
เปน เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่
ประชุ ม และจั ดส งรายงานต อตลาดหลักทรั พย แห งประเทศไทยและสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับ หลั กทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรั พย ภายใน 14 วันนับ แต วันประชุ มผู ถือหุน พรอมทั้ งเผยแพรข อมู ลและการบั นทึ กภาพการประชุม ผูถื อหุ นใน
Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดย
ไมตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป พรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชยภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม
3. หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผล บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงิน
ปนผลใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน
การกระจายหุนการถือหุนของผูถือหุน
• บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท
• บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 13
มีนาคม 2561
• คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 4.91 ซึ่งไมเกินกวา
รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
• สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float เทากับรอยละ 73.42 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งเกินกว า
รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
• บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 7.29 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทา
เทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง จึงกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมี
ขอจํากัด ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2561

1. การใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน
(1) ผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดจัดทําหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
เปนภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
(หุนของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด)
(3) ในป 2561 บริ ษัทจั ดการประชุมสามั ญถือหุน ทั้ง หมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยมี
กรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบทั้งจํานวน 11 ทาน และโดยมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 22 วัน กอนวันประชุม และเผยแพร
บนเว็ บไซตข องบริ ษัท www.cenplc.com ภายใตหั วข อ “นักลงทุ นสั มพั นธ  การประชุ ม ผูถื อหุ น เปนการลวงหน า
มากกวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
(4) บริ ษัท ได อํานวยความสะดวกแก ผู ถื อหุ นที่ ไม ส ามารถเข ารวมประชุ ม ด วยตนเอง ซึ่ ง สามารถมอบฉั นทะให
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขาประชุมเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ค. (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย เปนผูรับฝากและดูแล
หุน) ซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม พรอมกับเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com เพื่อใหผูถือหุน
สามารถ Download ได
บริ ษัท จั ดให มีอากรแสตมปไ ว บริ การเพื่ออํ านวยความสะดวกแกผู ถื อหุ นสําหรับ ติ ดหนั งสื อมอบฉันทะ โดยไม คิ ด
คาใชจาย
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน ดังนี้
รายละเอียด
ผูถือหุนตามนายทะเบียน
ผูถือหุนเขารวมประชุม
- เขารวมประชุมดวยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่น

จํานวน
(ราย)
2,982
54
23
31
22
9

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

สัดสวน
รอยละ
100.00
49.41
6.76
42.65
40.92
1.73

(5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ไดแจงไวในหนังสือนัดประชุม ไมมีการสลับ
วาระ และไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(6) การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพื่อให
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรืองด
ออกเสียงเทานั้น แล วจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย
ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตร
ลงคะแนนที่ไดรับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับ
มอบฉั นทะและแถบ Barcode เจาหนาที่ จะบั นทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็ บบัต รลงคะแนนเสี ยงไวเป น
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หลักฐาน เพื่อความโปร งใสและตรวจสอบได พรอมกันนี้ผ ลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่ อยู ในห องประชุม ทันที
ผูถือหุนทุกทานสามารถทราบคะแนนในแตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไป
พรอมกัน
ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมพรอม
ลงนามรับรอง
ในป 2561 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวที่สํานักงาน
เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(7) บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคิดคาใชจาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ / ไดรับมอบฉันทะที่
ไมไดติดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน
โดยมีรายละเอียดอยางเพียงพอ รวมทั้งคําถามและคําตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสําหรับผูถือหุนที่มิไดมารวมประชุมสามารถ
ตรวจสอบรายงานการประชุมไดจากเว็บไซตบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรภาพการประชุมผูถือหุนไวบนเว็บไซตบริษัทดวย
2. การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติตอบริษัท ผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสีย และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อ
ตนเองและ/หรือผูอื่นโดย มิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและ
บริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
ไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
ในป 2561 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏ
วามีการใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
3. การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซื้อ
ขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด
เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทานเปน
การลวงหนา เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัท มีนโยบายจะดําเนินการใหมีแ นวปฏิบัติ ให กรรมการและผูบ ริหารระดับสู ง กรณีจ ะทําการซื้อขายหุ นของ
บริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซือ้ ขาย
ในป 2561 กรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไม ปรากฏวามีการซื้อขายหุนใน
ชวงเวลาที่หาม
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4. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยได
เป ด เผยโครงสร างการถื อหุ นของบริ ษัท ไว ใ นรายงานประจํ าป อย างละเอี ย ด รวมถึ ง การเป ด เผยการถื อหลั กทรั พ ย ข อง
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางครบถวน
2. การทํ า รายการระหว า งกั น คณะกรรมการบริ ษัท ได ดํ า เนิ นการด ว ยความรอบคอบ สมเหตุ ส มผล คํ านึ ง ถึ ง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจ
การคาและเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว
ดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
3. บริษัทไดเปดเผยขอมู ลเพื่อใหเกิด ความเทาเที ยมกันในการรั บทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ ยวโยงกัน บริษัทได
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผู
ถือหุน บริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ และขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดย
กอนทํารายการบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง
4. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริ ษัทมี สวนไดเ สียต องออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสีย งในวาระนั้น เพื่ อให
กรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจง
ให ที่ป ระชุ มทราบวาในวาระดั งกล าวกรรมการบริษัทที่ มีส วนไดเ สี ยมี ทานใดบาง เมื่ อเสร็จ สิ้นการประชุ ม ได เป ด เผย ชื่ อ
ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของ
บริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
ในป 2561 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้น และ
บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัท
ยอย และไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ก.ล.ต. และไดเปดเผยรายการระหวางกันซึ่งกระทําอยางยุติ ธรรม ตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป
2561 ไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
สวนการถือหุนไขวระหวางกัน บริษัทไมมีการถือหุนไขวระหวางกัน
5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและ
เปนธรรม
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยจัดทําเปนนโยบายและแนวปฏิบัติไวใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิ บัติ ตอผูมีส วนได เสี ย เพื่ อใหเ กิดความมั่ นใจว าผู มีส วนไดเ สีย จะได รับ การดู แลอยางเปนธรรม บริษัทได
เปดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

95

1. ผูถือหุน
บริษัทเคารพต อสิทธิขั้ นพื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบั งคับ จรรยาบรรณทางธุรกิ จ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน มุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อสรางความพึง พอใจสูง สุดใหกับ ผูถือหุน โดยคํ านึง ถึงการเจริญ เติบ โตของมู ลคาบริษัท ในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได และจัดใหมีการ ดูแล
รักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และ
ปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
(รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนแสดงอยูในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทา
เทียมกัน)
ในป 2561 บริษัทงดจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2560 ที่มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิเปนจํานวนเงิน 6.92
ลานบาท เนื่องจากบริษัทตองสํารองเงินสดเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการตางๆ
บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุ ก
ไตรมาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยฯและเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูลอิเลคโทรนิค
2. พนักงาน
พนั กงานของบริ ษัท และบริ ษัทย อยทุ กคนเปนทรั พ ยากรที่ มี คาและเป นสวนสําคั ญที่ สุ ดในการขั บ เคลื่ อนธุ รกิ จสู
ความสําเร็จตอ เปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกัน เปนทีมเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สรางใหพนักงานทุก
คนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน ดูแล
พนักงาน อยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงานรูรักสามัคคี มีความ
เชื่อมั่น และไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย และสิทธิสวนบุคคล การวาจาง แตงตั้งและ
โยกยาย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมุ งมั่นที่จะพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้ งมอบโอกาสในการสรางความกาวหน าในการทํ างานใหแ ก
พนักงานทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอมปฏิบัติงาน
และรองรับ การขยายตั วทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญก าวหนาตาม
ศักยภาพของแตละคน รวมถึง การใหพนั กงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒ นา ควบคูไปกับการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน และจั ด ให มีส วั ส ดิ การเพื่ อส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต และความเป นอยู ที่ ดี ข้ึ น อี กทั้ ง บริ ษัท ย อยยั ง ได จัด ตั้ ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมทั้ง มีการสงเสริมการจั ด
กิจกรรมตางๆ ตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการทํางานผาน
ชองทาง ที่กําหนด
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คาตอบแทนของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมทั้งในระยะ
สั้นที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทแตละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน
และในระยะยาวมีการวั ดผลการปฏิบัติ งานและศั กยภาพของพนั กงานไวอยางชัด เจน และจัด ใหมี การเติบโตตามสายงาน
รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะยาวและเพื่อ
สงเสริมการออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปน
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาจาง และสมาชิกตองสะสมเงิน
เขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิ
ของกองทุน
บริษัทยอยสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรโดยจัดใหมีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการ
สวัสดิการ” (มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป) เพื่อเปนตัวแทนของพนักงาน และเปนสื่อกลางในการประสานงานกับ
บริษัทยอย เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของพนักงานในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทยอยไดจัดใหในรูปแบบ
ของสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่พนักงานไดรับอยูแลว รวมทั้งใหคําปรึกษา และรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยไดจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป และวันลาหยุดประเภท
ตางๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนตางๆ ใหกับ
พนักงานอยางตอเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุงพัฒนาพนักงาน
- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
2. สวัสดิการสงเสริมที่ชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานทั้งในสวนของสํานักงานและโรงงาน
- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
- จัดใหมีเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
สงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง และ
จะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดใหมีสหกรณออมทรัพย
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
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4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถ
ตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ
การจัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทยอยจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป ซึ่งจะตองไมนอยกวา
50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป
การฝกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง
จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561

จํานวน
พนักงาน
121 คน
38 คน
159 คน

อัตราการ
ฝกอบรม
76.10%
23.90%
100.00%

ชื่อหลักสูตร
อนุรักษการไดยินอันตรายจากเสียงดังป 2560
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน1
ISO 14001:2015
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน2
การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM
เทคนิคการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง
5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ
ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินTFRS9ตอการบริหารความเสี่ยงของกิจการ
โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม
เทคนิคการจัดซื้อจัดจางใหทันและตรงตอความตองการในยุค 4.0
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหนางาน
ผูบังคับปนจั่นเหนือศีรษะ ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะแกผูบังคับปนจั่น
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร
เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ PSM
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 1
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจางใหม
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน3
ผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา
การทดสอบทางกล

98

รายงานประจำ�ปี 2561

จํานวนชั่วโมง
6
12
6
12
18
12
6
6
6
6
12
15
12
12
3
3
6
12
36
6

ชื่อหลักสูตร
การดับเพลิงขั้นตน
นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น รุน 1 - 4 รุนละ 3 ชม.
การสรางแผนพัฒนา HR และจัดทําแผนอบรม
เตรียมความพรอมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ
เตรียมความพรอมดานการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
กาวทันกฎหมายสิ่งแวดลอมในยุค Thailand 4.0
กนอ.ยุคใหม สุจริตใจ ไรคอรรัปชั่น
กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล
ไขขอของใจกฎหมายที่สําคัญในการประกอบกิจการโรงงานและสรางเครือขายสิ่งแวดลอม
โครงการเตรียมความพร อมในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญั ติสงเสริมกรมพั ฒนาฝมือแรงงาน
และการใหบริการระบบ E-Services
การแกไขปญหาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรม
เรียนรู ทําเปน การจัดทํางบกระแสเงินสด
การรับรองหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร

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

ความปลอดภั ยและสุข อนามัยในการทํ างานและสภาพแวดล อมในการทํางาน : บริษัทและบริ ษัท ยอยให
ความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการ กําหนดนโยบายความปลอดภัยอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน
สม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร ถั งดับ เพลิ ง ประตู หนีไ ฟ ตลอดจนจัด ใหมี การฝกซ อมดั บเพลิงเบื้องต น ฝ กซอมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป บริษัทและบริษัทยอยมีการสื่อสารใหพนักงานและผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
และมีสวนรวมในการปฏิบัติดังนี้
- สงเสริมและสรางสรรคใหมีการทํางานอยางปลอดภัยและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
- ใหการสนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเครื่องมือเครื่องใชที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดใหมี
สภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และจูงใจใหเกิดการ
ทํางานไดอยางปลอดภัย
- บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทํางาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไป ตามระเบีย บและกฎแหงความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทยอยกําหนดขึ้นอยาง
เขมงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และ
การดูแลสุขภาพแกพนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ โดยไดมีการดําเนินงานดังนี้
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บริษัทยอย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
จํานวน
คณะกรรมการ (คน)
จํานวนกรรมการ
จํานวนลูกจาง (คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
159
12
1
13
เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน

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

ชาย
11
18
1
30

UWC
จํานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน
- มากกวา 3 วัน

รวม
14
25
2
41

RWI
จํานวน (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

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน : นอกจากชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทและ
บริษัทยอยยังไดเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงปญหาตางๆ และรองทุกข
เกี่ยวกับการทํางาน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานกลองรับขอมูลตอคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับขอรองเรียน และดําเนินการสรุปขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ เพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตามลําดับตอไป
บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะ
ไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
ในป 2561 ขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใชกลไกที่
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
3. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการสรางและดูแลรักษาลูกคา จึงกําหนดนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอย
ดําเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา พึงปฏิบัติตอ
ลูกคาอยางเสมอ ภาค และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบ
สินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
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บริษัทยอยมีนโยบายในการตอบสนองความพึ งพอใจของลูกค า เพื่อนําไปสูค วามสําเร็จ ของธุร กิจบริษัท ดวยการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา
• จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึง ขอมูลที่ถูกตองและเพี ยงพอแกลู กคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่
เกี่ยวของโดยมิชอบ
• พัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
• ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
• ใหความสําคัญ กับการใหขอมูลที่เ ปนประโยชน แกลูกค าดวยฉลากสิ นคาที่ชั ดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กําหนดไว
• จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการ
อยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
ในป 2561 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนข อรองเรียนอื่นๆ บริษัท และบริษัทยอยไดนํามา
วิเคราะหห าสาเหตุ เพื่อดําเนิ นการแกไ ข ปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับ ใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้ น
เกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผูจัดการใหความสําคัญตอเรื่องดังกลาว โดยกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ตอง
รายงานตอฝายบริหารทุกครั้ง เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สราง
ความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคาใหม สงผลใหมีคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
4. คูแขงทางการคา
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคา
ของคูแขงดวยวิธีฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
• บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม ปฏิบัติตาม
ขอตกลงที่มีตอคูแขงทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
• ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา
• สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตองทําการคา
กับบริษัทเทานั้น
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
5. คูคา
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัด
ตอกฎหมาย
• ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
• มุง สร างความสัม พันธ ความร วมมือที่ดี และการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ ร วมกับ คูค า เพื่อเสริ มสรางศั กยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
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• กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
• มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2561 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6. เจาหนี้
บริษัทและบริษัทยอยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด พรอมสรางความสัมพันธกับเจาหนี้
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและความไววางใจกัน โดยจายชําระใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามขอตกลงอยางเครงครัดและ
ตรงตาม Credit term ที่ไดตกลงไวลวงหนา
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแก
เจาหนี้
ในป 2561 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัด
ชําระหนี้แตอยางใด
7. แรงงาน
บริษัทและบริษัทยอยดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอ
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของ
ธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความเสมอภาคในองคกร
เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม
ไมใชแรงงานเด็กและตอตานการคุกคามทางเพศ
• ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจาง
อยางไมเปนธรรม
• จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม
และไมเคยมีคดีขึ้นสูศาลในเรื่องดังกลาว
9. สิทธิทางการเมือง
• บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
• ผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวนใหเพื่อนรวมงาน รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
ทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
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10. ภาครัฐ
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยาง
เครงครัดโดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอ พรอมสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ไดกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก
ความรับ ผิด ตอชุม ชนและสัง คม ใหกับผู บ ริห ารและพนัก งานทุกระดับ อย างตอเนื่ อง รวมถึ งร วมกับ ชุ มชน และหนวยงาน
ราชการในการสนับ สนุ นกิจกรรรม เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตและเสริ มสรางประโยชนให กับ ชุม ชนและสัง คมที่บริ ษัท เข าไป
ดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการคืนกําไรใหกับสังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
• สรางความเขาใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดําเนินงานของบริษัทยอย ความรับผิดชอบตอชุมชนและ
สังคม โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได
• จัดกิจกรรมที่สรางประโยชนตอชุมชนและสังคม อยางแทจริง อาทิ การสรางหองสมุด การมอบเงินสนับสนุ น
ใหแกมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน
• เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาที่จําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด
บริษัทยอยไดรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผูประกอบการโรงงานตอสังคม (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป นรางวั ล สํ าหรั บ ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมที่ มี การพั ฒ นาการ
ดําเนินงานความรับ ผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและเปนไปอยางยั่งยืน
บริษัทยอยไดรับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอยางการบริหารจัดการดานยาเสพติด ในโครงการโรงงานสี
ขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
12. สิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับเคลื่อน
ทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภ ายใน
• ปรับปรุง และพัฒ นากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจั ดการอยางเป น
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• เพื่อให สอดคล องกับ นโยบายดานการจัด การสิ่ งแวดล อม บริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบั ติตามขอกําหนดดาน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวน
รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่อง
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การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุร กิ จ เพื่อใหเ กิ ดประโยชนสู ง สุด โดยคํานึ งถึ ง ผลกระทบตอสิ่ งแวดล อม และได ติด ตามประเมิ นผลกระทบ และกําหนด
มาตรการเพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใชพลังงาน
และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทั้งองคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง
ทั้งสถานที่ทํางานและในครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน
• สงเสริมใหมีกระบวนการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดลอม ในดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในสวน
โรงงานและสํานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมคาดีมานด (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุม
การใชพลังงานไฟฟา การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใชอุปกรณไฟฟา
ดานแสงสวางประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งใหความสวางโดยไมใหความรอน ไมตองใชไอปรอทและฉาบ
สารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ ไมมีโลหะหนักที่เปนปญหากับสิ่งแวดลอม และมี
อายุการใชงานยืนยาวไดถึง 50,000 ชั่วโมง เปนตน
• ลดปริมาณการใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใชกระดาษ ทั้งในสวนโรงงานและ สํานักงาน การประชุมทางไกลผาน
ระบบ VDO Conference
นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทและบริษัทยอยยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและบริษัท
ยอยจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา แตสร างสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให
พนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้งดานขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา
และองคกรภาครัฐ อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดนวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
ในป 2561 ที่ผานมา บริ ษัทและบริษัท ยอยไม มีกรณี การละเมิดทรัพยสินทางป ญญา และการละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ทาง
การคา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายปฏิบัติ ตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรั ปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น” และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก กรรมการ
ผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหามกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และจะตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎหมายประกาศและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการแนวร วมปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัท แคปปทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิ รค จํากัด (มหาชน) ผานการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริต
การฝกอบรมและการสื่อสาร
ในป 2561 บริ ษัทและบริษัทยอยได สื่อสารและจัดการฝกอบรมใหค วามรูแ กพนั กงานเกี่ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการตอตานการทุจริต คอรรัป ชั่น รวมทั้งนโยบายที่ เกี่ยวข องอยางตอเนื่ อง เช น จรรยาบรรณทางธุ รกิจ นโยบาย
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ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผานทาง
บอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจตามชองทางที่เหมาะสม เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทและบริษัทยอยกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น สรุปดังนี้
1. จั ด ให มี กระบวนการตรวจสอบ ประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม
ระบบงานสําคั ญๆ เชน ระบบการจัดซื้ อจัด จาง ระบบการขาย ระบบการบั นทึกการบัญชี การชําระเงิ น เป นตน ทั้ง นี้เพื่ อ
ปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม
2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของบริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และ
จะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท
กฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีที่สามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลาย
ลักษณอักษร
3. หัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกร เพื่อสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรม วิเคราะหชองทางการทุจริต
และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนํามาจั ดทําแผนการบริห ารจัดการความเสี่ ยง และสรางระบบ
ควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอต านการทุจริ ต
คอรรัปชั่น ดังนี้
1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุมครองผูแจง
เบาะแส เผยแพรบนเว็บไซตบริษัท และสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กําหนดใหค ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จ ะเกิด การทุ จริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุก
ไตรมาส โดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานที่เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด และถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการ
วาจาง หากผูในละเมิด จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
ในป 2561 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
1. บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับ
บริษัท ผูบริหารและพนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
ตองกระทําดวยความโปรงใส และสามารถเปดเผยได
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2. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
3. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึกรายละเอียด
ของขวัญทั้งหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อ
การกุศลตามความเหมาะสม
ในป 2561 บริษัทไมมีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร หรือ
แจงเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความ
เสียหายตอบริษัท หรือไมไดรับความเปนธรรม รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทาง
ในการแจงเบาะแสและรองเรียน ดังนี้
1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.cenplc.com
2. แจงผาน E-Mail / โทรศัพท
• ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง
• คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร” หรือ
• คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจงผานโทรสาร : (02) 049-1045
โดยเบาะแส ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการ พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเปนรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เปนผูพิจารณารับเรื่อง
แจงเบาะแสขอรองเรีย น และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการสอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ
ของบริษัทแตอยางใด
นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing)
1. บริ ษัทกํ าหนดให ผูที่รั บขอมูลจากการปฏิบั ติหน าที่ที่ เกี่ย วของกับ การรับ เรื่องรองเรี ยน หรือแจง เบาะแสการ
กระทําคอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับกับ
การคอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูล ไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคล
อื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
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2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่
ไมเ ปนธรรม อั นเนื่ องมาจากสาเหตุ แห งการแจง ขอร องเรี ยน เชน รบกวนการปฏิ บัติง าน เปลี่ย นตํ าแหนง งาน เลิกจาง
เปนตน
3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไกที่
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะ
ถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนผานชองทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity
Day) ซึ่งขอซักถาม ขอติชม ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนตางๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ในป 2561 ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจากไมได
ประกาศข อมูล จากเหตุ การณสําคั ญภายในระยะเวลาที่ ทางการกํ าหนด รวมถึ งไม ปรากฏกรณีที่บ ริษัท ฝาฝ นกฎหมายดาน
แรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิง่ แวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ล มี การตรวจสอบ ติด ตาม และประเมินความเสี่ ยงการทุจริต เพื่อปองกั นมิใ หพนั กงานทุกจริตคอรรั ปชั่นตางๆ
ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน
หากพบกรณี ทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การเปดเผยสารสนเทศที่มีความสําคัญ
บริษัทดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการใช
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหธุรกิจและสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในรูปแบบที่
หลากหลาย ไดอยางมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญ ทั้ง
ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ มิใชขอมูลทางการเงิน หรือข อมูลที่อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของ
บริษัท แกผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใสและเปนธรรม ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลได
งาย มีค วามเท าเที ยมกันและนาเชื่ อถือ เพื่อใหผู ถือหุน และผูส นใจลงทุนไดท ราบข าวสารที่ สําคัญ ของบริ ษัท อย างถู กต อง
ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริ ษัท เป ด เผยข อ มู ล ผ านช อ งทางที่ เ ข า ถึ ง ได ง ายและหลากหลาย ซึ่ ง เผยแพร ข อมู ล ทั้ ง ข อ มู ล ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com เพื่อใหผูมี
สวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดมีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทําบอร ด
ประชาสัมพันธ และบนเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
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2. เปดเผยขอมูลสําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ของบริษัท ทั้งข อมู ลทางการเงินและขอมู ลที่มิ ใช ขอมู ลทางการเงินตามขอกําหนดตลาดหลั กทรัพย แหง ประเทศไทย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. อย างถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรง ใส ซึ่ งผ านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้ นตอนที่ กําหนดไว โดย
เผยแพร ผานชองทางตลาดหลักทรัพย และ เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ขอมูล ที่เปดเผยในแบบแสดงรายงานข อมูลประจํ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษั ท
บริษัทไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ประโยชนสําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
• ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาส บริษัทไดจัดทํางบการเงิน ซึ่งผานกระบวนการ
พิจ ารณาตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี ของบริษัท และผ านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมั ติ จาก
คณะกรรมการบริษัท กอนเผยแพรตอผูถือหุน และนําสง ตลาดหลั กทรั พย แหง ประเทศไทย และสํ านั กงาน ก.ล.ต. ทั้ง นี้ไ ด
เปดเผยตอผูถือหุนหรือนักลงทุน กอนครบระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และจัดใหมีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการเพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่ง
ผูถือหุนและผูลงทุนทัว่ ไปสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
• การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณี
ที่กําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทไดมีการ
เผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซต
ของบริษัท www.cenplc.com
ทั้งนี้ ผูส อบบัญชี ของบริษัท เปนผูที่มีความรู ความชํานาญ มีความเปนอิ สระ และไดรับ ความเห็นชอบจากสํานั ก
ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /บริษัทรวม/ ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
อยางแทจริง ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีไวในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบ
บัญชี” ของรายงานประจําป
ในป 2561 ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจําป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได และงบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมี เงื่อนไข และไม มี
ขอสังเกต จากผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต.
ตรงตอเวลาและ ไมถูกสั่งแกไขงบการเงินแตอยางใด และไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไป
ตามขอกําหนด
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผย
ขอมูลดัง กลาวได ผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีที่ เปนอิสระ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี
โดยรายงานดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิ บัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบั ติ
สม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
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4. การเป ดเผยการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน (รายการระหว างกัน ) และ/หรื อ การได มาหรื อจํ าหน ายไปซึ่ ง
สินทรัพย การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
และผู ถือหุ น บริ ษัท จัด ให มีการเปด เผยรายการดั ง กลาวที่ ได รั บ การพิ จารณาและอนุ มัติ โดยปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ ต ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผยชื่อบุคคลที่ทํารายการ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ และ
มูลคาของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทย และเผยแพรผ านทางเว็ บไซตของ
บริษัท พรอมจัดทํารายการสรุป ไวในรายงานประจําป ในหั วขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “12.
รายการระหวางกัน”
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เปนการทํารายการกับบริษัทยอย
ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดรับการยกเวน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 1 รายการ ซึ่งไดปฏิบัติตาม
กฎเกณฑที่กําหนดไว
5. การกําหนดให กรรมการบริ ษัทและผูบ ริหาร ตอ งจั ดทํ าแบบรายงานการซื้ อขายหลัก ทรั พย การถื อครอง
หลักทรัพยของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยจัดทําแบบรายงาน
ตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุ กครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน
(แบบ 59-2)
• การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ในป 2561 กรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ได
ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปน
ที่เรียบรอยแลว พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ
56-1 ในหัวขอ “8. โครงสรางการจัดการ”
6. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกั บการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
• รายการมีสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
• รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
• รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป
• ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทาน
นั้นไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
• ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ไ ด รับ การเลือกตั้ง / แตง ตั้ ง และภายใน 15 วัน เมื่ อมีการเปลี่ย นแปลง และภายใน 30 วั นต อง
รายงานประจําปนับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
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ในป 2561 กรรมการบริ ษัท และผู บ ริ ห าร ได ดํ าเนิ นการจั ด ทํ าแบบรายงานการมี ส วนได เ สี ย กรณี ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เรื่องความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ และเปดเผยไวในรายงานประจําป เรื่อง การ
กํากับดูแลกิจการ หัวขอ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน”
8. การกําหนดนโยบายความรั บผิดชอบตอสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดลอ ม บริษัท ไดกําหนดไว ในพั นธกิ จของ
บริษัท เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
ในป 2561 บริษัทได เปดเผยรายละเอีย ดขอมู ลไวในรายงานประจํ าป โดยแยกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหนวยงานทั้งบริษัทและบริษั ทยอย บริษัท และบริษัทยอยจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารกั บ
ผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเปาหมายธุรกิจ
ขององค กรและกลยุท ธการดําเนินธุรกิ จ โดยมีการสื่อสารให พนักงานทั่วทั้ งองคกรเขาใจและปฏิบัติ ไปในทิศ ทางเดีย วกั น
พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2561 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคั ญกับการเขาร วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร
ระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและปรัชญาการ
ทํางาน พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่ อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจของ
องคกร โดยในป 2561 ไดเขารวมประชุมเปนประจําทุกเดือน
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผ านชองทางตางๆ ตามข อกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัท ยังไดเปด เผยขอมู ล
ตอไปนี้
1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยสัดสวนการถือหุน รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
วั นป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อหุ นเพื่ อประชุ ม สามั ญ ประจํ าป ป จ จุ บั นก อนวั นวั นประชุ ม และเผยแพร ผ านเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com
2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ ตนป
สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการ
จัดการ หัวขอยอยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร และแบบ 56-1 หัวขอ “8.1
คณะกรรมการบริษัท”
3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพใน
การแขงขันของบริษัทและบริ ษัทยอย รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดํ าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผานเว็บไซต
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
4. เปดเผยโครงสรางกลุมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนของ
กลุมบริษัท” และแบบ 56-1 หัวขอ “1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
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5. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทาง
การปองกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. ปจจัยความ
เสี่ยง”
6. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหนาที่
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน วั น
เดือน ป ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสราง
การจัดการ หัวขอยอยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบริ หาร” และแบบ 56-1 ในหั วข อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุป จํานวนครั้ งการเขาร วมประชุม และหัวข อ 9.2
คณะกรรมการชุดยอย
7. เป ดเผยนโยบายการจายค าตอบแทนกรรมการและผู บ ริหารของบริษั ทและบริ ษัทยอ ย รวมทั้ งรู ปแบบ
ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการคาจาย
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง สําหรับคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอื่น
นอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติซึ่งเปดเผยในรายงานประจําป
หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และ
แบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
8. เปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการในปที่ผานมา ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ หัวขอ “การพัฒนากรรมการและผูบริหาร” ในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
9. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอย ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุน
และการจัดการ ขอ 1. โครงสรางการถือหุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบาย
การจายเงินปนผล
10. เปดเผยการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้ง เปดเผยคาสอบบัญชี และค าบริการอื่นๆ ที่จายใหกับ ผูสอบบั ญชีหรือบริษัท สอบบัญ ชี ในรายงานประจําป ในหัวข อ
“คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
11. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ 56-1
ในหั วข อ “8.2 ผู บ ริ ห าร เรื่ อง โครงสร างการบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ” และผ านเว็ บ ไซต ข องบริ ษัท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
12. เปดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
พรอมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
13. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ในหมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หัวขอ “
นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
14. เป ดเผยงบการเงิน ของบริษั ททุ กรายไตรมาส ทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ผานเว็ บไซตของบริ ษัท และ
สามารถดาวนโหลดได
15. เป ดเผยรายงานประจําปข องบริ ษัท และหนังสือ นัดประชุ ม ผูถื อหุ น ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ผ าน
เว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได
16. เปดเผยขอบังคับ วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
17. เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัท ผานเว็บไซตของบริษัท
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง โปรงใส โดยมีชองทางการสื่อสาร ขาวสารผานสื่อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ
1. จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญ ตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดที่
คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร
เลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 049-1041 ตอ 1021 โทรสาร : (02) 049-1045
E-mail : kenika@cenplc.com
2. บริษัทและบริษัทยอยไดใหความรูและสรางความเขาในธุรกิจของบริษัทยอย ใหแก คณะอาจารย นิสิต นักศึกษา
ไดเขาศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทยอย โดยผูบริหารจะเปนผูใหความรู เพื่อสรางความเขาใจพื้นฐานใน
กระบวนการผลิต ตั้งแตการเริ่มตนจนกระทั่งเปนสินคา
3. สารสนเทศที่สําคัญที่เปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้
• โครงสรางผูถือหุน
• โครงสรางองคกร
• ขอบังคับบริษัท
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
• จรรยาบรรณทางธุรกิจ
• จรรยาบรรณพนักงาน
• รายงานคณะกรรมการ
• รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
• รายงานประจําป (แ56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
• งบการเงินทุกไตรมาส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา กรรมการบริ ษัทมีบทบาทหน าที่สําคัญ ในการกํากับดู แลกิจการเพื่อประโยชน
สูงสุด ของบริษัท ซึ่ง จะต องเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับ ผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชั ดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร และ
ฝายจัดการ โดยดูแลใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่
ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันใน
การกําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารงตําแหนง
กรรมการ การพิ จารณาค าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่ อเสนอต อที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น การกํ ากั บ ดู แ ลนโยบายและการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
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1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด วย บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถและมี ป ระสบการณ ใ นหลายสาขา เช น
วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เปนตน ซึ่งกรรมการทุกคนผานการ
อบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการดําเนินงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญ
ในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไป
ตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ในป 2561 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 5 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ยอย ในป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้ งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มี
จํานวน 11 คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
5
9

จํานวน (คน)
หญิง
2
2

รวม
5
1
5
11

สัดสวน
รอยละ
45.45
9.10
45.45
100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 45.45 ของกรรมการ ทั้งคณะ
ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการ
อิสระจะทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิ ดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป น
ประโยชน ตอผูถือหุน หรือคัดคานแนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม หรือไมโปรงใสซึ่งอาจกระทบตอผลประโยชนของ
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเ สียกลุมตางๆ ดูแ ลใหบริษัทกํ าหนดและเปดเผยนโยบายดานการดูแลการทํ ารายการที่ เกี่ยวโยงกั น
เพื่อใหมั่นใจ ไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
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ในป 2561 ที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท
- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มี ก รณี เ กี่ ย วกั บ ชื่ อ เสี ย งในทางลบของบริ ษัท เนื่ อ งจากความล ม เหลวในการทํ า หน า ที่ ส อดส อ งดู แ ลของ
คณะกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติขอบังคับ
กรรมการบริ ษัท ซึ่ ง ได กําหนดอํ านาจหน าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบไว อย างชั ด เจน รายละเอี ย ดปรากฏอยู ใ นหั วข อ 8.1
คณะกรรมการ และ หัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
หลักเกณฑการเลือกตั้ง การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณตามที่บริษัทตองการ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดย
กรรมการตองมีเวลาอยางเพียงพอ อุทิศความรู ความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือก
บุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
1. กรรมการบริ ษัทไดรับ การแตง ตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ป ระชุ มผูถื อหุน มีวาระการดํารงตําแหน งตาม
ขอบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก เวนแตในกรณีที่
ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงโดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่
เหมาะสมเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้
เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว
คณะกรรมการบริ ษั ท ได ร ว มกั น พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ใ นด า นต า งๆ โดยดู ถึ ง ความเหมาะสมด า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไม
ดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช วงที่ ผานมา โดยเสนอตอที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิ จารณาให ความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการแบง
ออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้ง
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได
5. บุคคลซึ่ง ไดรับคะแนนเสีย งสูงสุดตามลําดับ ลงมา เปนผูได รับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมได
6. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ในการ ป 2561 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุ น
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3 คน คือ
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รายงานประจำ�ปี 2561

1. นายมณฑล
2. ผศ.ดร. สุลักษมณ
3. นายชาตรี

เชตุวัลลภกุล
ภัทรธรรมมาศ
ศรีอุทารวงค

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริ ษัท ได รั บ การเลื อกตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น วาระการดํ ารงตํ าแหน ง ตามข อบั ง คั บ ของบริ ษัท
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อ
ครบวาระแลวอาจไดรั บเลือกตั้งกลับเข าดํารงตําแหนงต อไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป นผู สรรหาและ
กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และมี
ประสบการณ
2. บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดที่จะดํารงตําแหนงอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวาอายุหรือ
ระยะเวลาดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและประสบการณอันทรงคุณคา
ที่แตละคนมี และพรอมที่จะนํามากอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัท
และผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ
56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน เนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจํานวนป
การดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําป
ในป 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. รศ.ดร.ภูษิต
2. นายจักรธาร
3. นายยรรยง
4. นายชาตรี
5. ดร.วิศิษฐ

เลิศวัฒนารักษ
โยธานันท
วัฒนวงศพิทักษ
ศรีอุทารวงค
องคพิพัฒนกุล

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

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
10 ป
10 ป
6 ป
4 ป
3 ป

การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
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หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัท เป น ผู พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อกกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากป จ จุ บั น บริ ษัท ยั ง มิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอย างเป นทางการ การสรรหาจึ ง เป นไปตามหลั กเกณฑ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องตลาดหลั กทรั พ ย แ ละ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน
การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
• บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท เพื่อให
กรรมการบริษัททุกทานมีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
• คณะกรรมการบริษัทมี นโยบายกําหนดแนวปฏิบัติ ให กรรมการหรือประธานเจ าหนาที่ บริ หาร ในกลุ มที่ มีความรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดวย
บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่น ไวในแบบ 56-1
และในรายงานประจําป
- สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
ในป 2561 ไมมีกรรมการบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
- สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท
ในป 2561 ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท
- สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท
ในป 2561 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งดํารงตําแหนงรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 2 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการ
บริษัทยอย ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี
และนโยบายการบั ญ ชีที่ สํ าคั ญ เชนเดีย วกั นกั บ บริ ษัท การเป ด เผยขอมู ล ที่สํ าคัญ ตามหลั กเกณฑข อง พ.ร.บ.หลั กทรั พ ย ฯ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัท
ปฏิบัติ เชน รายการที่เกี่ย วโยงกัน รายการได มาและการจําหนายไปซึ่ง สินทรั พย กํ ากับ ดูแลใหระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ
ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร เปนบุคคลเดียวกัน แตปฏิบัติหนาที่ดวยทุมเทและ
รับผิดชอบ และมีการจัดแบงหนาที่ระหวางประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจาหนาที่บริหารออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อ
เปนการแบงแยกหนาที่ในการบริหารงาน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการที่กําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการ
และของฝายจัด การในระดับ ตางๆ ไว อย างชัด เจน และในการพิจารณาตั ดสิ นใจเรื่ องที่สํ าคั ญต องผ านความเห็นชอบของ
กรรมการแตละชุด ใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปรงใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ โดยกรรมการทุก
คนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝายบริหาร
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ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใ ชกรรมการอิ สระ แต เชื่อมั่นว าได ปฏิบั ติหน าที่ด วยความเปนอิสระพร อมทั้ งให
กรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทใหความสําคัญ
และเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะที่เกี่ยวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ในป 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดมีสวนรวมกําหนดนโยบาย
และเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัท
มีบทบาทสําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งให
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เปนเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2557 ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 7/2004 ซึ่งเปนหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังไดดํารงตําแหนง
เปนผูจัดการอาวุโสฝายกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธดวย
ฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ
บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ องค ก รและผู ถื อ หุ น จึ ง ได จั ด ตั้ ง หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลและนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ เพื่ อ
ประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผูถือหุน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให นางเกณิกา งาม
เจริ ญสถาพร ผูจัดการอาวุโ สฝ ายกํากับ ดูแ ลและนักลงทุนสัม พันธ ซึ่ งมี ความรูด านบัญ ชี และไดผ านการอบรมหลักสูต ร
เลขานุการบริษัท จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 7 เพื่อสนับสนุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการ
ไดรับความไววางใจใหดูแลดานภาพลักษณขององคกร
2. คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ประกอบดวย
จํานวน กรรมการ กรรมการที่
กรรมการที่
(ราย)
อิสระ ไมเปนผูบริหาร เปนผูบริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
3
3
2. คณะกรรมการพิจารณาคาคาตอบแทน
3
3
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3
2
1
4. คณะกรรมการบริหาร
5
5
หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
คณะกรรมการชุดยอย
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คณะกรรมการชุดยอยทุกทานไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่อง
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงได คณะกรรมการชุดยอยลวนเปนกรรมการอิสระ และทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ
เขาใจในบทบาทหนาที่ การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปนอิสระ เชื่อไดวากรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด และโครงสราง ในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ เปนประจําทุกป
ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท
ใหบริการอยูในชวง 2 ป ที่ผานมา
นอกจากนี้ ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
บริ ษั ท ได จั ด ทํ ากฎบั ต รอํ านาจหน า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ล าสุ ด ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณาค าตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง และอํานาจหนาที่ข อง
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2561 (รายละเอี ย ดปรากฏในแบบ 56-1 ข อ 9.2
คณะกรรมการชุด ยอย) รวมทั้งไดจัด ทําระเบียบอํานาจอนุมัติ และดําเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจาหนาที่บริห าร ชุดปรับปรุงครั้งลาสุดเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํ านวน 3 คน ซึ่งล วนเป นผูที่มี ความรู ความเขาใจ และมี ประสบการณท างดานบัญ ชี
การเงิ น และบริ ห ารเป นอย างดี คณะกรรมการตรวจสอบมี อํ านาจหน าที่ บทบาทและการปฏิ บั ติ ง านตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนองคกรอิ สระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่
เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหนาที่ในการคัดเลือก เสนอแตงตั้งและ
เลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
● คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมดและเปน
กรรมการที่ ไ ม เ ป นกรรมการบริ ห าร เป นผู พิ จารณาค าตอบแทนของคณะกรรมการทุ กชุ ด และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลัง
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเปนกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร 1
คน และกรรมการอิสระ 2 คน มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป
● คณะกรรมการสรรหา
ป จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาอย า งเป น ทางการ แต ใ นกระบวนการคั ด เลื อกดั ง กล า ว
คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันพิจารณาคุ ณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และสามารถแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัท
วางลง โดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตาม
ขอบังคับของบริษัท
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน
มีความเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ภายใต
ระเบียบที่ค ณะกรรมการบริ ษัทไดกําหนดไว มีวาระการดํารงตํ าแหนง คราวละ 1 ป ซึ่ งได รับการแตง ตั้งจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนดนโยบาย
การบริ หาร โดยได รวมกับ ผูบ ริหารกํ าหนดวิ สัย ทัศ น ภารกิจ กลยุท ธ ทิ ศทางในการดําเนินธุร กิจ แผนปฏิบัติ งาน และ
งบประมาณประจําป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับดูแล และติดตาม
ผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8.
คณะกรรมการ)
ในป 2561 คณะกรรมบริษัทได ปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลให การดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
• ภาวะผูนํา
คณะกรรมการบริ ษัท เป นผู มี ค วามรู ความสามารถ ทั กษะและประสบการณ ในธุ ร กิ จ หลักของบริ ษัท
ได กําหนด วิ สั ยทั ศน ภารกิจ กลยุท ธ และเปาหมาย ไว อยางชัด เจน ตลอดจนแผนปฏิ บัติ งานและงบประมาณประจํ าป
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานให เกิด ประโยชนสูงสุ ดตอกิจการ และบรรลุเป าหมายธุร กิจของบริษัท โดยทําหนาที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ
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คณะกรรมการ จะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป
โดยมี การติ ด ตามผลการดํ าเนิ นงานทั้ ง รายเดื อน และรายไตรมาส เพื่ อจะได ท ราบสถานะ การดํ าเนิ นการ หากผลการ
ดําเนินการต่ํากวาเปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานให
เหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ ยั ง กํ าหนดให ค ณะกรรมการตรวจสอบเป นผู ดู แ ลฝ า ยตรวจสอบภายในในการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนระบบการควบคุ มภายในใหมีค วามเพียงพอต อกิจการ และดูแลใหมี การบริหารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมเพื่อรักษา
ผลประโยชนอยางเต็มที่ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือ
หุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคล
ที่มี ความเกี่ย วข อง ซึ่ งเปนส วนได เ สีย ที่เ กี่ย วของกั บการบริห ารจั ดการกิ จการของบริ ษัท หรือบริ ษัท ย อย ตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
• วิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและ
พันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมี
นโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป
ในป 2561 บริษัท ไดกําหนดวิสัย ทัศนให สอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิ จที่มีความรับผิ ดชอบต อ
สังคมและสิ่งแวดลอม
3.2 ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และ
นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใชเปนแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดี เพื่อเสริมสรางใหองคกรมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป สรางความมั่นคง
แกกิจการและสรางผลตอบแทนที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนเปนการเสริมสราง
ความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซต
ของบริษัท
บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศ
กรรมการและพนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะ
สัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติตามคูมือฯ ซึ่งกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพรอมขอ
เสนอแนะ และแนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส
3.3 ดานความขัดแยงทางผลประโยชน
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน)
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบด วยความมี เหตุ มี ผ ลและเพื่อประโยชน สูง สุ ด ของบริ ษัทและผู ถือหุ น การทํ ารายการที่ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
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ไทย โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ และ
เปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความโปรงใส และบริษัทไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินที่ไมใชบริษัทยอย
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการ
และคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในแบบ56-1 และรายงานประจําป
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ใหกรรมการ ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ในแบบรายงานการมีสวน
ไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีส วนไดเสีย ใหนําสงแบบรายงานฉบั บเปลี่ยนแปลง ต อเลขานุการบริษัท
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให ร ายงานการมี ส วนได เ สี ย ของกรรมการและผู บ ริ ห าร เป นประจํ าป ทุ กป ภายใน 30 วั นนั บ แต วันสิ้ น ป
ถึงแมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในป 2561 กรรมการและผูบริหารทุกทานไดดําเนินการจัดทํารายงานดังกลาวทุกครั้งเปนที่เรียบรอยแลว โดย
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเครงครัด
3.4 ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ความสําคั ญในความรับผิด ชอบตอสัง คม และสิ่ งแวดลอมควบคูไปกั บการ
ดําเนินธุ รกิ จของบริ ษัท โดยมีส วนร วมในการสร างเสริม คุ ณภาพชี วิตของชุ ม ชนรอบโรงงานใหดี ขึ้ น เคารพในหลั กสิ ท ธิ
มนุษยชน และการใชแรงงานอยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏในแบบ
56-1 และรายงานประจําป หัวขอ 9 การกํากับดูและกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคํานึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย)
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
• การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการ
เงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับ ผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย
หนวยงานตรวจสอบดังกลาวมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในทั้ ง 5 ด า น ตามแนวคิ ด ของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็นสรุปไดวา
บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุม
ภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ56-1 “ขอ 11. การ
ควบคุมภายใน”
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• การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทและผูถือหุนทราบ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน แยกเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายให นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ
และความมีป ระสิ ทธิ ภ าพของระบบการควรคุม ภายใน มี มาตรฐานการตรวจสอบและมีค วามเป นอิ ส ระเพี ย งพอ โดยให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มตอองคกร และสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยาง
ครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ โดยมีผูตรวจสอบภายใน
เปนบุค คลที่มีคุณสมบั ติในการปฏิ บัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่ง ผลการประเมินระบบการควบคุ มภายในไดมี การรายงาน
ประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหาร
เห็ นว าจํ าเป นสํ าหรั บ การประกอบธุ ร กิ จของบริ ษัท และนํ าเสนอต อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุ กไตรมาส และในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได มีการประชุ ม จํ านวน 5 ครั้ ง และรายงานผลต อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
3.6 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร โดยไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปนกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใชเปนผูบริหาร และรายงานการบริหารความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเพียงพอตอการดําเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อให ระดับและขนาดของความเสี ยหายที่ จะเกิด ขึ้นอยูใ นระดับ ที่
องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
4. การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํากําหนดการประชุม
กรรมการลวงหนาเปนรายป มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของ
ทุกป
2. นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน
การประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องต างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทํ าหน าที่ประธานในที่ ประชุมได เปด โอกาสให กรรมการแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระ การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียใน
แตละวาระการประชุม ตองงดออกเสียง หรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณี หากคะแนน
เสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

122

รายงานประจำ�ปี 2561

ในป 2561 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัท อยูไม นอยกว า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยาง
รอบคอบและเป นธรรม ให มีการเป ด เผยข อมู ล อย างครบถวน ในกรณี ที่ กรรมการบริ ษัท คนหนึ่ ง คนใดมี ส วนได เ สี ย กั บ
ผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ ประธานเจาหนาที่
บริหารจะเชิญผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขาชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการทราบขอมูลบางประการสามารถ
ติดตอผานเลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความเหมาะสม
โดยไมมีฝายจัดการขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัทปละ 6 ครั้ง ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการ
บริษัททุกทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2561 มีการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 6 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งของการประชุ มมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุม รวมกั บผูส อบบัญ ชีของ
บริษัท เปนประจําทุกไตรมาส ดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขารวมประชุมดวย ในป 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะ
ตางๆ และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ ซึ่งในป
2561 ไมมีการเรียกประชุม
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมิ ไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการ
พิจารณาทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
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การประเมินผลงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร
สําหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมินโดย
พิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานในแตละดานของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังนี้
1. ภาวะผูนํา
2. ผลการดําเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกําหนดกลยุทธ
ในป 2561 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
6. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละท าน โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไม
เกิน 3.5 ลานบาท ซึ่งเทาเดิมเมื่อเทียบกับป 2560 โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด
คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ผูบริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่น
นอกเหนื อไปจากค าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนั กงานซึ่ ง ได รั บ จากบริ ษัท ตามปกติ ไม มีการให หุน หุ นกู หรื อ
หลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ
56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
สําหรับ คาตอบแทนผู บริห ารเป นไปตามหลักเกณฑแ ละนโยบาย ซึ่งพิ จารณาจากผลการปฏิบั ติง านตามบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน
ในป 2561 ได มี การประชุ ม คณะกรรมการกํ าหนดค าตอบแทน จํ านวน 1 ครั้ ง ได กําหนดค าตอบแทนแก
กรรมการ ประจํ า ป 2561 และเสนอวงเงิ นค าตอบแทนกรรมการประจํ าป 2561 เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนตามลําดับ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวใน
แบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตรตางๆ
หรือเขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา/ การอบรมวา จะเปน
การพัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิ จที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผาน
มากรรมการบริษัทไดเขารวมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการ
อบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program
(DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กําหนดแลว กรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคม
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สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชนหลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร
Company Secretary ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความ
เปนผูนําที่เปนมืออาชี พ มีค วามรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่อยางแทจริ ง และเปนตนแบบในการขั บเคลื่อนองคกร เพื่ อ
นําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program
(DAP) ครบทุกคน
ในป 2561 กรรมการบริษัท และผูบริหารเขารวมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมการบริษัท / ผูบริหาร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง

นายคมวุฒิ พรนราดล

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร

หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม
- “เทคนิคการสื่อสารกับนักวิเคราะหใหเกิดคุณคาสูงสุดตอบริษัทจดทะเบียน”
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561
โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
- ทิศทางเศรษฐกิจไทยในป 2019 " ในการสั มมนา "Together is Power
2018 : Connecting the Future"
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
- “พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน”
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- “การส งรายงานประจําปในรู ปแบบ QR Code และ Listed Company
Solution” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- “Director Accreditation Program (DAP)”
รุน 150/2518 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “การจัดทํากระดาษทํ าการเพื่อมาตรการต อตานการคอรรั ปชั่นในองคกร”
รุนที่ 2/61 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2561
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- “เตรียมความพรอมเพื่อยื่นขอรับรองจาก CAC”
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “เตรียมความพรอมเพื่อยื่นขอรับรองจาก CAC”
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- “การส งรายงานประจําปในรู ปแบบ QR Code และ Listed Company
Solution” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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• กรรมการเขาใหม
บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใหทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจ
หลักของบริษัทและบริษัทยอย ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม บริษัทจึงไดจัดทําคูมือสําหรับกรรมการ ดังนี้
1. จัดทําคูมือกรรมการ ประกอบดวย
- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- ขอบังคับกรรมการบริษัท
- ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท
- ขอบังคับบริษัท
- คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ขอมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน และเปาหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจําป พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
• กรรมการปจจุบันและผูบริหาร
บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับบทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 11 ทาน ทุกทานไดผา นการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอย
ละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการ และเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และสงเสริมใหผูบริหาร
ไดรับความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เปน
ประโยชนตอองคกรและผูอบรม
• ผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับ เลขานุการบริษัท เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับ ดูแ ลกิ จการและนักลงทุนสัม พันธ
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม/ สัมมนา หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
/ ตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย / สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
8. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา บุคคลกรที่จะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในทุกระดับ เชน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนตําแหนงงานบริหารที่สําคัญและเปน
สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสูเปาหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกํากับดูแลใหการสรรหา
บุคคลดังกลาวจะตองเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ กําหนด
โครงสรางคาตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกํากับดูแลใหการบริหารและพัฒนาบุคคลใหสอดคลอง
กับทิศทางและกลยุทธของบริษัท
• ตําแหนงผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการสืบทอดตําแหนงในระดับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งตําแหนงผูนําองคกร คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความ
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เชื่ อ มั่ น ให กั บ ผู ล งทุ น องค ก ร ตลอดจนพนั ก งานว า การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท จะได รั บ การสานต อ อย า งทั น ท ว งที
คณะกรรมการบริษัทไดเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปนผูรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงผูบริหารระดับสูง
และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน มีหลักการดังนี้
1. กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ
2. คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ
3. วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผู
สืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงานของบริษัทและ
บริษัทยอย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปน
ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
• ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพื่อสงเสริมให
เปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ
3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง
4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ
8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ตอองคกร
และมองภาพรวมขององคกร เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และ
ผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการประชุมผล
การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการประชุมใหญประจําป เพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจขององคกรของป
ถัดไป เพื่ อสรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับ การบริหารองคกรมากขึ้น เพื่ อเปนสวนหนึ่งในการ
สนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
9. การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท รณรงค สรางจิ ตสํานึ กและส งเสริม วัฒนธรรมการกํากั บดูแลกิ จการที่ ดีอยางตอเนื่ อง ใหกับ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเปนสวนหนึ่งในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของทุกหนวยงาน ซึ่งมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรายไตรมาส
ซึ่งปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด
บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริตและ
คอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี้
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- ปฐมนิเทศพนักงานใหม
- เว็บไซตบริษัท www.cenplc.com
- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ
อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนินธุรกิจดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม
10. ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในป 2561 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย ได ประกาศผลสํารวจการกํากับดู แลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป
2561 ซึ่งมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจําป 2560 และขอมูลป 2560 ที่เปดเผย
สูสาธารณชน บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก”
ชวงคะแนน
90-100
80-89
70-79

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี

จํานวนหลักเกณฑและน้ําหนักที่ใชในการประเมิน
หมวด
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
รวม

หลักเกณฑประเมิน (ขอ)
ป 2561
ป 2560
32
32
19
19
29
29
53
53
108
108
241
241

น้ําหนัก (%)
ป 2561
ป 2560
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100

ผลประเมินการกํากับดูแลกิจของบริษัท รายละเอียดมีดังนี้
หมวด
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
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ป 2561 (%)
96
91
93
89
73
85

ป 2560 (%)
96
91
90
87
75
84

11. การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใชแทนหลักการกํากับดูแล
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําหลักการไปปรับใช (apply or explain)
และใหการปฏิบัติเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรยั่งยืน และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
ของหลักเกณฑสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึ งความสําคัญ ในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแ ลกิจการให สอดคลองกั บ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ขอ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา
ใหกิจการอยางยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในการ
พัฒ นาองค กร โดยไดป ระเมิ นผลการปฏิ บั ติต ามหลักปฏิบั ติ CG Code ในแตล ะข อเพื่ อให มั่ นใจวาไดมี การปฏิบั ติ งานที่
สอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก CG เขา
CG Code) ในบางหัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2562 ไดอนุมัติใหนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชตามบริบททาง
ธุรกิจของบริษัท และใหเปนไปตามเกณฑที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช
ในป 2561 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แตยังมี
บางเรื่องที่บริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ
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1. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม หรือ สงคําถามเกี่ยวกับบริษั ทไดลวงหน า
กอนวันประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครบถวน
ตามขอบังคับของบริษัท และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมผูถือหุน ลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน ตามที่ไดชี้แจงลงในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนไวแลว
2. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา วิธีการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
ในปจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว โดยไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บริษัทควรจัดทํารายงานความรับ ผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว เปนสวนหนึ่งในรายงานประจําป
หรื อจั ดทํ าเปน รายงานการพั ฒนาที่ ยั่งยื นแยกตางหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative
(GRI)
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม โดยรวมไว
เปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปแลว
4. บริษัทควรเปดเผยรายละเอียดคาตอบแทนของ CEO
คณะกรรมการบริ ษั ท ได รั บ ทราบและมี ค วามเห็ น ว า ป จ จุ บั น บริ ษั ท ไม มี น โยบายให ค า ตอบแทนอื่ น
นอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ
5. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ที่มีวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ
และมีความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริษัท และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความคิดเห็น
และมีการแสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มี
การบริหารงานถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่นในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และที่ประขุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
6. บริษัทควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับจํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการวา ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท คือ ในการประชุม
คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
7. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด โดย
เปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมิน
คณะกรรมการบริ ษัท ได รั บ ทราบและมี ค วามเห็ นว า กรรมการบริ ษั ท ได รั บ การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไป
ตามขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทาน
ไดปฏิบัติตามขอบังคับกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวา
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การปฏิบัติง านของกรรมการในแต ละชุด จะเป นไปตามหลักการกํากั บดูแลกิจการที่ดี ถึงแม วาจะยังไม มีการ
ประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะก็ตาม
8. คณะกรรมการควรจั ดให มี ก ารประเมิ น ผลงานกรรมการเป น รายบุ คคล โดยเป ดเผยกระบวนการและ
หลักเกณฑในการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัททุกทาน ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไป
ตามขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทาน
ไดปฏิบัติตามขอบังคับกรรมการบริษัทอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน
จะเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมิน ผลงานกรรมการเปนรายบุคคลก็
ตาม
9. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานประจําปของผูบริหารสูงสุด (CEO) ขององคกรคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได รั บ ทราบและมี ค วามเห็ น ว า ผู บ ริ ห ารสู ง สด (CEO) ได รั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ มีภาวะผูนํา
วิ สั ย ทั ศ น กว างไกล ตลอดจนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ องค กรและปฏิ บั ติ ง านในฐานะ CEO ได เ ป น อย างดี ได ใ ช
ประสบการณ เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของ CEO ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมินผลงานประจําปของ CEO ก็
ตาม
10. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของ
บริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 ได มีม ติ แ ตง ตั้ ง ให นายวุ ฒิชั ย ลีนะบรรจง เป นประธานกรรมการบริ ษัท และรั กษาการ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร และเปนกรรมการผูมอี ํานาจลงนามผูกพันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาประธาน
กรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด
11. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนควรจัดประชุมอยางนอย ปละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดจัดขึ้น
ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว
12. คณะกรรมการควรพิจาณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กระบวนการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได
รวมกันพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติในดานตางๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
13. คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจ การ ที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของ CG แลว
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ตลอดระยะเวลาในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ บริ ษัทและบริ ษัท ย อยมุ ง มั่ นที่ จะสร างการพั ฒ นาอย างยั่ ง ยื นในสั ง คม
ผานกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย โดยไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ เอาใจใสในระบบบริหารจัดการและกระบวนการ
ผลิต สงเสริมการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบตอสิ่งแวดแลอมนอยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผูที่
เกี่ยวของใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อสรางความแข็งแกรงและภูมิคุมกันใหกับบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานึงถึงผูมีสวนได
เสียในทุกดาน และสรางสรรคคุณคาและประโยชนทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคูกันไปพรอมกัน
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อสรางองคกรใหมีความยั่งยืน โดยบริษัทสงเสริมการ
ปลูกจิตสํานึก เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจ ผูบริหารมีสวนรวมเขาถึง และรวมกันพัฒนาทั้งในองคกร ชุมชน และสังคม
ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงตระหนักถึงการผลิตสินคาที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และจาก
การสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด รักษามาตรฐานดานบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายตอตานการทุจริต เปน
การตอบสนองตอหลักคิด คือ “คนดี สินคาดี สังคมดี” และเชื่อมโยงเขากับยุทธศาสตรองคกร สรางใหองคกรมีความยั่งยืน
ตอไป
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทุกฝาย หนวยงานที่เกี่ยวของ และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและ
สังคม ที่มีสวนรวมสนับสนุนและนําพาใหบริษัทกาวไปขางหนาไดอยางยั่งยืนตลอดไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
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ขอมูลเกี่ยวกับรายงาน
เกี่ยวกับรายงาน
บริษัท แคปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public Company
Limited : CEN ไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกสวนอยางชัดเจนตอเนื่องเปนปที่ 2
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหขอมูลเชื่อถือไดและมีคุณภาพ โดยบริษัทกําหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญ และการ
ประเมินระดับความสําคัญของประเด็นที่ เกี่ยวของตอเปาหมายและการดําเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการดําเนินงานที่
สําคัญดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ใน ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

แนวทางการรายงาน
การจัดทํารายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอยางยั่งยืน ครอบคลุมการดําเนิน
งานที่สําคัญดานสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยอางอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานขอมูล CSR แบบบูรณาการ
(Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน เพื่อใหบริษัทจดทะเบียนใชเปนแนวทางในการ
จัดทํารายงาน CSR ที่สอดคลองกับกรอบการรายงานระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตรายงานไดครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการกํากับดูแล สงเสริม
ใหมีการเปดเผยขอมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดเปดเผยขอมูลไวใน
รายงานฉบับนี้
บริษัทมี แผนงานที่จะจัดทํ ารายงานความรั บผิดชอบตอสังคมเปนประจําทุ กป ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการ
จัดเก็บ ขอมูลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหแนวทางและขั้นตอนการเก็บขอมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณครบถวนของขอมูล
มากที่สุด และสื่อสารผลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง

ชองทางการเผยแพร
รายงานฉบับนี้ เพื่อเป นประโยชนตอผู มีสวนได เสียทุกภาคสวนการรับทราบขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใช พิจารณา
ประเด็ นที่นาสนใจ บริ ษัทได จัดทําภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูป แบบสิ่ง พิมพ รวมทั้งเผยแพร บนเว็บ ไซต เพื่ อความ
หลากหลายและสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งไดรวมอยูในรายงานประจําป ไดจากเว็บไซตของบริษัท หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ :


เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : 02-049-1041
E-mail : kenika@cenplc.com



บริษัท แคปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 02-049-1041
โทรสาร : 02-049-1045
เว็บไซต : www.cenplc.com
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวา ผูมีสวนไดเสียมี บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนิน ธุรกิจ จึงให
ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึง ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม จัดใหมีกิจกรรมสานเสวนา กับผูมีสวนไดเสียเพื่อใหมีสวนรวมตาม
บทบาท ของแตละภาคสวนอยางเหมาะสมรวมถึงได ทราบความคาดหวัง ความตองการของผูมีสวน ไดเสีย ทําใหสามารถ
ตอบสนองไดอยางถูกตอง และมีสวนรวมอยางแทจริง โดยจําแนกผูมีสวน ไดสวนเสียออกเปน 9 กลุม และพิจารณากําหนด
พันธกิจเปนเปาหมายในการตอบสนองความ ตองการ ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียในแตละกลุมอยางสมดุล ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทยอยตระหนักดีวาผูสวนไดเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงกําหนดกลยุทธการพัฒนา
อยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนี้

สื่อมวลชน

ผูถือหุนและนักลงทุน

พนักงาน

หนวยงานภาครัฐ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

เจาหนี้

คูแขง

ลูกคา

คูคา

ภาพรวมการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสีย

ผูถือหุน
และ
นักลงทุน
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ชองทางการสื่อสาร

การตอบสนองความคาดหวัง

• การประชุมผูถือหุน
• ดู แ ลสิ ท ธิ ข องผู ถื อ หุ น ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ล
• รายงานประจําป
กิจการที่ดี
• การรายงานผลประกอบการทุ ก ไตรมาส • สนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไดรับสิท ธิ
และเป ด เผยข อ มู ล ผ า นระบบข า วตลาด
ดวยความเทาเที ยมกั น ไมกระทําการใดอั นเป น
หลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
• หนวยงาน “นักลงทุนสัมพันธ”
• เผยแพรสารสนเทศสําคัญที่ถูกตองโปรงใส และ
• ติดตอโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
สามารถตรวจสอบได ทั้ ง ภาษาไทย และ
ภาษาอั ง กฤษ ครบถ วน ถู กต อ ง ทั นเวลา
ผานชองทางทีก่ ําหนด
• มีนโยบายการจายเงินปนผลอยางชัดเจน
• ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
รายงานประจำ�ปี 2561

ผูมีสวนไดเสีย

พนักงาน

สังคมชุมชน
และ
สิ่งแวดลอม

คูคา

ชองทางการสื่อสาร

การตอบสนองความคาดหวัง

•
•
•
•

การประชุม การสัมมนา การฝกอบรม
การจัดกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันกีฬา
การเปดรับความเห็นทาง Posts Box
ประชาสัมพันธขาวสารผานเสียงตามสาย
และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธ
• สื่ออิเลคทรอนิกส เชน Internet
• ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน

• กําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน
• ดูแลและสงเสริมคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
• ปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
• จายคาตอบแทน และสวัสดิการอยางเหมาะสม
• สงเสริมการใหความรูกับพนักงานและสงเสริม
ความกาวหนาในสายงาน
• จัดชองทางสื่อสารใหพนักงานสามารถ เสนอแนะ
หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ
• จัดการความปลอดภัยในการทํางาน และจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ในการปฏิบัติ
หนาที่ โดยคํานึงถึงความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดลอมในการทํางาน
• พัฒนาศักยภาพใหพนักงานอยางตอเนื่อง

• โครงการเพื่อชุมชน ทั้งดานอาชีพ การศึกษา
และการดูแลสิ่งแวดลอม
• กิจกรรมเพื่อสังคมที่ใหชุมชนมีสวนรวม
• กิจกรรมรณรงคการอนุรักษพลังงาน รักษา
สภาพแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
• รับฟงขอคิดเห็นและขอรองเรียน

• ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
• สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
• แบงปนความรู ทักษะขององคกรสูชุมชน ใน
ดานอาชีพ
• โครงการเพื่อชุมชน ทั้งดานอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดลอม
• ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
• การคํานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดลอมในการดําเนิน
กิจการ

• การชี้แจงและสงเสริมใหคูคาทราบถึง
นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ดําเนินธุรกิจ
• การเยี่ยมเยือนคูคา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ ระหวาง
กัน และรับฟงปญหา / ขอเสนอแนะตางๆ
• ความเปนธรรม และเสมอภาค

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญา
• คํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรม
• สื่อสาร แจงใหคูคารับทราบถึงนโยบาย และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
• แลกเปลี่ยนองคความรูประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญ
• ไมเรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากขอตกลง ทาง
การคา
• พิจารณาการจัดซื้อจัดจาง อยางเหมาะสม
ตามระเบียบปฏิบัติกําหนด

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ลูกคา

• ประชุมรวมกับลูกคา
• ชองทางการสื่อสาร ผานเว็บไซตบริษัท /
สื่ออิเลคทรอนิคส / การเยี่ยมเยียนลูกคา /
เขารวมงานแสดงสินคา
• สํารวจความตองการและความพึงพอใจ
• การมีชองทางใหลูกคาไดรองเรียนหรือ
แนะนําเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน

• พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค
• คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหแก
สินคา และบริการอยางตอเนื่อง
• ดูแลรักษาความลับของลูกคา
• จัดใหมีระบบและชองทางสื่อสาร เพื่อใหลูกคา
สอบถามขอมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
และรองเรียน
• นําขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินคาใหตอบสนอง ความตองการของ
ลูกคา

• รับขอมูลจากเวทีสาธารณะ

• ดําเนินกิจการดวยความโปรงใสภายใตการคาและ
การแขงขันอยางเปนธรรม
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง
ดวยวิธีการที่ไมสุจริต
• ไมทําลายชื่อเสียงดวยการกลาวหาใหรายคูแขง

• รายงานประจําป/ ความรับผิด ชอบตอ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
• ผานหนวยงานที่เกี่ยวของ และเว็บไซต
บริษัท

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคาระหวางกันโดยเครงครัด
• ชําระเงินใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลา และตาม
ขอตกลง โดยไมมีการผิดนัดชําระ โดยบริษัทใช
วิธีการโอนเงินผานธนาคาร ในระบบ Media
Clearing ซึ่งอํานวยความ สะดวกแกเจาหนี้

• การขอคําปรึกษาขอกฎหมาย และภาษี
อากร ผานทางโทรศัพท และเว็บไซตของ
กรมสรรพากร
• การขอคําปรึกษาดานกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
แรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ อยางถูกตอง
โปรงใส
• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีกวามาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด
• การเขาชี้แจงขอมูลกับหนวยงานราชการที่ กํากับ
ดูแลอยางถูกตองรวดเร็ว

• การใหสัมภาษณใหขอมูล

• สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร
• สือ่ สารขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ละเวนการ
สื่อสารที่เปนเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ
ผิดศีลธรรมอันดีงาม

คูแขง

เจาหนี้การคา

หนวยงาน
ภาครัฐ

สื่อมวลชน

138

รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสรางการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอื่น ไดแก กลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และกลุมธุรกิจเสา
สงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน มีวิสัยทัศนคือ “เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจด านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมี
โอกาสเติบ โต โดยมุ ง เน นการใชค วามเชี่ ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัด การ เพื่อพัฒ นาประสิท ธิภ าพใหธุรกิ จ และสร าง
ผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในรูปแบบที่หลากหลาย ไดอยางมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยจึงใหความสําคัญ
ตอกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
ทั้งนี้ บริษัท ยอยไดเข ารวมโครงการเสริม สรางศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ งสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
รับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยไดอธิบายถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตลอดจน การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน ตลอดจนผลกระทบ
ตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทและบริ ษัท ย อยดํ าเนิ นธุ ร กิจตามแนวทางการพั ฒนาอย างยั่ง ยื น ด วยการสรางจิต สํ านึ กให ผู บริ ห ารและ
พนักงานทั่วทั้งองคกรมี ความตระหนักถึงการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมุงสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินการสูเปาหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและมี
สวนรวมลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน โดยมีการพัฒนาทั้งดานการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน การผลิต การจัดหา
และจําหนายผลิตภัณฑและ บริการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นและใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางใหบริษัท เติบโตควบคูไปกับการ
สรางคุณคาเพิ่มใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
บริษัทและบริษัทยอยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการงาน
เฉพาะดาน ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตลอดจนพิจารณาเรื่องตางๆ ใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ดานเศรษฐกิจ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดวยผูบริหารจํานวน 5 ทาน โดยมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธานคณะ
กรรมการบริหาร มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อใหบรรลุ เปาหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงคตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน
และกรรมการที่ไมบริหารอีก 1 ทาน ทําหนาที่ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให
ความสําคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือดานการลงทุน เพื่อใหสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจ
เกิดขึ้น
ดานสังคม
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ของบริษัทยอยมีหนาที่กําหนด
แนวทางและแผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SHE) ของบริษัทยอย รวมทั้งจัดใหมีการดําเนินงาน
ดาน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุ งและพั ฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ
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คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทยอยเพื่อเปนสื่อกลางในการใหความชวยเหลือใน
เรื่องสวัสดิการ ตางๆ แกพนักงาน พรอมดูแลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการสงเสริมการมีสวนรวม
พัฒนาชุมชน และสังคม มีหนาที่กําหนดแนวทางและแผนงานดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัด
ใหมีการดําเนิน งานดังกลาว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยาง
สม่ําเสมอ
ดานสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ของบริษัทยอยมีหนาที่ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลอง
กับนโยบาย อนุรักษพลังงานที่กําหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตลอดจน
ประสานความ รวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการพลังงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
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นโยบายและการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทไดนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท โดย
เชื่อวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและความรับผิดชอบตอ
หน าที่ ระบบการบริ หารจั ด การที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถวงดุล อํ านาจเพื่ อใหการบริ หารงานเป นไปอย างโปรง ใส
ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญใน
การเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาวอยางยั่งยืน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับดูแลและติดตาม
การทํางานของฝายจัดการ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
ในป 2561 ไมพบสถานการณใดที่ปฏิบัติโดยไมสอดคลองกับตามนโยบาย และบริษัทไมไดรับการรองเรียนใดๆ จาก
ผูมีสวนไดเสีย

2. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและโปรงใส สอดคลองกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรมและเสมอภาคตาม
กรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับคูคา เพื่อการเติบโต และพัฒนารวมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการ
แขงขันที่เปนธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแตการคัดเลือก
และประเมินคูคา การเปรียบเทียบราคา
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง ไมแสวงหาขอมูลดวยวิธีไมสุจริต ไมลอกเลียนแบบ ไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของ
ผูอื่นเพื่อประโยชนสวนตน
3. ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
4. การดําเนินธุรกิจกับคูคา ลูกคา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคูแขงทางการคาจะตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ
ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมาย ดังนี้
ลูกคา :
(1) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปนธรรม
(2) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ
โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินคาหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจง
ใหลูกคาทราบเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(4) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา
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(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคาและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับ
การตอบสนองอยางรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด
คูคา และ/หรือ เจาหนี้ :
(1) ไม ใ ช โอกาสในการเป นผูบ ริ ห ารหรื อพนั กงานที่ รั บ ผิด ชอบในการจั ด ซื้ อ จั ด หาบริ การต างๆ หรื อเพื่ อหา
ประโยชนสวนตน
(2) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาอยางเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหวางกันกับคูคาอยางเครงครัด ไมบังคับซื้อ-ขาย สินคาหรือจาย
คาบริการตอคูคาแบบไมเปนธรรม
คูแขงทางการคา :
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และ บริษัทไมมีนโยบายในการ
แขงขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย และขัดตอจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
(3) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
ภาครัฐ :
ใหความสํ าคัญ กับความโปรง ใส และคํานึงถึง ความซื่อสัตยสุ จริต ในการติด ตอทํ าธุร กรรมกับหนวย งานภาครั ฐ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ที่อาจสงผลตอการกระทําที่ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง
ตอตานการใหสนิ บนตางๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวก หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหคูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของสามารถ
รองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
2.1 การรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด
บริษัทและบริษัทยอยมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางที่มีการแขงขันอยางเปนธรรม อยางไรก็ตาม
การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่ง
ความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานสามารถให/รับของขวัญ แก/จากบุคคลใดๆ ได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
(1) ไมเปนการกระทําโดยตั้งใจเพื่อครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบ
ใดๆ ผานการกระทําที่ไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไดมาซึ่ง
การชวยเหลือหรือผลประโยชน
(2) เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน
(3) ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
(4) เหมาะสมกับ สถานการณ เชน การให ของขวัญเล็ กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน หรื อ
ปใหม ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกติ
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(5) เปนการใหเปดเผย ไมปกปด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทําได
แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและปฏิบัติตามขั้นตอนตามขอกําหนดคาใชจายในการ
ทํางาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับของขวัญ
ซึ่งมีมูลคาเกินกวา 5,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยใชแบบรายงานการรับของขวัญ และนําสง
ของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตาม
ความเหมาะสม
ในป 2561 ผูบริหารและพนักงานบริษัท ไมไดรับของขวัญจากคูคาหรือสวนงานอื่น
2.2 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทและบริษัทยอยไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งสงเสริมใหกรรมการ
ผูบริ หาร และพนักงานใช ทรั พยากรและทรั พย สินของบริ ษัท และบริษัทยอยอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ ใชสิ นค าและบริ การที่ มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองเคารพสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายในทรัพยสินทางปญญาของ
บุคคลอื่นดวย
ในป 2561 บริษัทไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2.3 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยไดนํากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม เริ่มตนจาก
การคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการผลิตสินคาใช
พลังงานจาก ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด
2.4 กระบวนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการจัดซื้อเปนกระบวนการสําคัญ ในการบริหารความคุมคาควบคูไปกับคุณภาพของสินคา โดยการเลือก
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ พรอมไปกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มิไดพิจารณาดานราคาเพียงอยางเดียว เพื่อเปนการ
กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งพนักงาน และผูสงมอบ มีการ
ปรับเปลี่ยนการเลือกใชสินคาและบริการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
การจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุม
กระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ํา การจัดการของเสีย เปนตน
บริษัทยอยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคูคา และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณ
และการ สงมอบ รวมถึงขอกําหนดขั้นต่ําตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001
โดยมีหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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ISO 9001
มาตรฐานการประเมินคูคา
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกําหนด
2. สงมอบวัตถุดิบตรงตามกําหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถวนตามที่กําหนด

ISO 14001
มาตรฐานการประเมินคูคา
1. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกตองตามประเภทและสถานที่
3. มีระบบการปองกัน ควบคุมการปนเปอน ของเสียที่ออกสูสิ่งแวดลอม
4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เปนอันตรายที่เหมาะสม
5. ระบบการจัดสงใชยานพาหนะที่อยูในสภาพดีไมกอใหเกิดมลพิษ
6. มีการเตรียมการปองกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของบริษัท
9. ใหความรวมมือในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
10. ไมปรากฏวามีขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย / ผูเกี่ยวของ

คูคา ผูใหบริการ และผูจัดจำหนาย
บริษัทยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเขาเยี่ยมเยียนคูค า ผูใหบริการ และผูจัดจําหนายอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติสอดคลองตามระบบการจัด การดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทมีการคัดเลือกคูคาอยางเปนระบบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทประกอบ ไปดวยคูคาที่มีการ
ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการ
จัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่พิจารณาจากสินคาและบริการของผูประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม หรือ
ไดมาตรฐานตามเกณฑของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใชทรัพยากรและ พลังงานอยางคุมคา การควบคุมการ
ผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
ลูกคา ผูอุปโภค และผูใชสินคา
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวา การที่องคกรธุรกิจจะยั่งยืนอยูไดนั้น ตองเขาใจความตองการที่แทจริงของลูกคา
ซึ่งในปจจุบัน พบวา ความคาดหวังของลูกคานั้น ไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะในสวนที่เปนผลกระทบโดยตรงจากการดําเนิน
ธุรกิจ แตไดขยายไปสูการสนับสนุนเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมดวย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
และมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
2.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสูความสําเร็จ
ของบริษัทและบริษัทยอยอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปนธรรม
(2) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ
โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินคาหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบแจงให
ลูกคาทราบเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(4) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา
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(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคาและบริการ
รวมทั้ งความรวดเร็ วในการตอบสนองหรือสง มอบ และการดําเนิ นการอย างถึง ที่สุ ดเพื่อให ลูกคาได รับ การ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด
มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกคา
บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมถึงการใหความสําคัญตอการ
ลดผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน บริษัทยอยไดประกาศนโยบายและดําเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคมดานแรงงาน โดย การรักษาไวซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
ในป 2561 บริษัทยอยไดดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยไดทําการ
ตรวจ ประเมินระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และ ดานแรงงาน เปนการสรางความ
มั่นใจและเชื่อมั่นไดวาบริษัทยอยไดพัฒนาใหเปนไปตามระบบและมาตรฐานตางๆ ที่เปนที่ยอมรับอยางตอเนื่อง

3. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
บริษัทและบริษัทยอยตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดวยตระหนักวาการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
เปนภัยรายแรงตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม อีกทั้งกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัท
และบริษัทยอยไมมีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชนพิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไมวาทางตรงหรือผานบุคคลที่
สามแกลูกคา คูคาบริษัทและบริษัทยอย หนวยงานภายนอกหรือเจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อใหไ ดมาหรือคงไวซึ่งประโยชนหรื อ
ความไดเปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไมมีนโยบายจายเงินรางวัลหรือการจายเงิ นอื่นใดเพื่อเรงการดําเนินการหรืออํานวยความ
สะดวก
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทางในการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น รวมถึงการสรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริม และปลูกฝงใหผูบริหาร
และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุน ใหมีการสรางความสําเร็จของงานดวยวิธีการ
ทุจริต

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกร โดย
สงเสริมให ปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อเปนการเตรีย มความพรอมกอนการเริ่ม งาน และนอกจากนั้นบริ ษัทยั งกําหนดให
ผูบริหารและหัวหนางาน ไดรับการฝกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น” เพื่อสื่อสารใหระดับ
ผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง จึงไดกําหนดขั้นตอน
มาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
- แสดงความมุงมั่นตอการตอตานการคอรรัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณเพื่อเขารับการรับรองมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กํากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
- สนับสนุนดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบ
- เปนผูประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
- ทําหนาที่พิ จารณาสอบทานระบบการควบคุ มภายใน ระบบบริห ารความเสี่ย ง และความเสี่ย งด านทุจ ริต และ
คอรรัปชั่น
หนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหน าที่ ใ นการจั ด ให มี ร ะบบการควบคุม ภายในที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล มี การตรวจสอบ ติ ด ตาม
ประเมินผล รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และขอปฏิบัติ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตและ
คอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่นโดยกําหนดเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 โดยได ดํ าเนิ นการจั ด ทํ า “นโยบายการต อต า นการทุ จ ริ ต และคอร รั ป ชั่ น” และเผยแพร บ นเว็ บ ไซต บ ริ ษั ท
www.cenplc.com ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”
จากการที่บริษัทได เขารวมลงนามโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทไดจัดใหมีการถายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตาน
ทุจริตและคอรรัปชั่น และการจายสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ดีมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นําไปสูการเปนวัฒนธรรมองคกร
สงผลใหป 2561 ไมปรากฏกรณีการรองเรียน เรื่องการทุจริตและคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติตอการจางงาน ไม
วาบุคคลนั้นจะมีถิ่นกําเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเปน
ปจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจางงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทํางาน ไมใชแรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปด
โอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องตางๆ มีการกําหนดชองทางที่สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส
เกี่ยวกับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายพรอมทั้งมีกระบวนการแกไข มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและ
ยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ไดใหค วามสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปดโอกาสให
พนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและ สม่ําเสมอ ในกรณีที่พนักงานไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องตางๆ มีการกําหนดชองทางที่
สามารถรองเรียนหรือ แจงเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายพรอมทั้งมีกระบวนการแกไข มาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม
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รายงานประจำ�ปี 2561

5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนั กถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่ อมั่นวาพนักงานที่ มีคุณภาพเปนปจจั ย
สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูเปาหมายและสรางความไดเปรียบตอการแขงขันทางธุรกิจ จึงไดใหการสนับสนุนทั้งดานการ
บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งเป น ระบบต อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ ระดั บ พร อ มสนั บ สนุ น ให พ นั ก งานได ใ ช ค วามรู
ความสามารถไดอยางเต็มที่ สรางโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานอยางเทาเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จของ
องคกร
นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงานในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) ปฏิบัติต อพนักงานด วยความสุภ าพ และใหค วามเคารพตอความเป นปจเจกชนและศักดิ์ศรีข องความเป น
มนุษย
(2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
(4) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยู
บนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึง และสม่ําเสมอ
(6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ใหพนักงานรองเรียนในกรณีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานรองเรียนวาอาจเปนการกระทําผิด โดย
กําหนดเปนนโยบาย และแนวทางในการปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด ไวใน “จรรยาบรรณพนักงาน”
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่
อาจ เปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหา
และกอ ใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม
ไดรับ ความเปนธรรม ผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครอง
ผูรองเรียน ที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
(1) บริษัทจะเก็บขอมูลและปกปดชื่อ ที่อยูหรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บ
รั กษาข อ มู ล ของผู ร องเรี ย นและผู ใ ห ข อมู ล ไว เ ป น ความลั บ โดยจํ ากั ด เฉพาะผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
(2) ผูได รับข อมูล จากการปฏิบั ติหน าที่ที่ เกี่ย วของกับ เรื่องรองเรี ยน มีหน าที่เ ก็บรั กษาขอมู ล ขอร องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู รองเรีย นและผูใ หขอมูลไวเป นความลั บ ห ามเปดเผยข อมูล แกบุ คคลอื่นที่ ไมมี หนาที่
เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
(3) บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหลงที่มาของ
ขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(4) ผูที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

147

(รายละเอียดชองทางการรองเรียน เปดเผยบนเว็บไซตบริษัท www.cenplc.com ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแล
กิจการที่ดี”)
การสรรหาและการจางงาน
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจางงาน โดยยึด
หลักความรู ความสามารถ ความเปนธรรม ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในดานเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงใหความสําคัญ
ตอการดูแลและปฏิบัตติ อพนักงานอยางเปนธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมและ
การพัฒนาความคิ ดเชิงสรางสรรค เพื่อสรางมูล คาเพิ่มแกตัวพนั กงาน เปนแรงบันดาลใจและทัศ นคติที่ดี ตอการปฏิบัติงาน
สงผลใหเกิดการพัฒนาการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจางงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กําหนดให
สอดคลองกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหาร
ของบริษัทและขอกําหนดของลูกคา
ซึ่งในป 2561 นี้ บริษัทมีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทากับ 18 คน และยังคงดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองการดําเนินธุรกิจ ภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญตอการจัดสรร
ทรั พยากรในจุด ที่ กอให เ กิด มูล คาเพิ่ม หรื อมี ความจํ าเป นต อเนื่ องจากการลงทุ น ตลอดจนปรั บ ขั้นตอนการทํ างานให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจางงานคนพิการ
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผูพิการ จึงไดเปดโอกาสใหผูพิการที่มีความพรอม
เขารวมงานกับองค กร ซึ่ งทําให ผูพิ การมีค วามภาคภูมิใ จและลดภาวะการพึ่ง พาใหสั งคมไดอีกทางหนึ่ง อั ตราการจ างงาน
ผูพิการของบริษัทยอยเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
การบริหารคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินนโยบายดานการบริหารคาตอบแทน ดวยหลักความเปนธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแขงขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสําเร็จของ
งานอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานอยางเทาเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผูที่มี
ความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผูที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผูมีความรูความสามารถ เขามารวมงานกับบริษัทและจูงใจใหพนักงานมี
การพัฒนาผล การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทไดจัดสวัสดิการตางๆ ดวยความเอาใจใสในคุณภาพชีวิตของ
พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดเพื่อสรางความผูกพันและสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับบริษัท ดังนี้
- สวัสดิการที่สงเสริมความมั่นคงในอนาคต เชน สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพย เงินบําเหน็จ
- สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพ เชน เครื่องแบบพนักงาน จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน คาพาหนะ คาน้ํามัน เงิน
ชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และเงินชวยเหลือคาเชาบาน
การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัทแลบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานและสวัสดิการ และมุงสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ดวยการจัด สวัสดิการสําหรับพนักงานทุกระดับอย างเหมาะสม สอดคลองกั บลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม
สนับสนุน สงเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตกับการทํางานอยางมีความสุข
1.
•
•
•
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Happy Body (สุขภาพดี)
ตรวจสุขภาพประจําป
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
จัดหองพยาบาลและมีแพทยประจํา
รายงานประจำ�ปี 2561

2. Happy Heart (น้ําใจงาม)
สงเสริมใหพนักงานมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกัน

• กิจกรรม โลหิตคนละนิด ชวยชีวิต
เพื่อนมนุษย
• กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑของ
ชุมชนเกาะกก
• สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาด
• สนับสนุนกิจกรรม Bike อุนไอรัก

3. Happy Society (สังคมดี)
สงเสริมใหมีความรักสามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชน
ที่ตนทํางานและพักอาศัยใหมีสภาพสังคม
และสภาพแวดลอมที่ดี
• กิจกรรมปนน้ําใจสูสังคม
• กิจกรรมวันเด็ก
• กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ําหู
• โครงการเสริมขวัญแบงปนรอยยิ้มเด็กและ
ครอบครัวผูดอยโอกาสทางสังคม

4. Happy Family (ครอบครัวดี)
• กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญ

5. Happy Relax (ผอนคลาย)
• กิจกรรมแขงขันกีฬาสี
• กิจกรรมประกวดรองเพลง
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดลอมอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เปนตัวแทนของ
พนั กงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรับ ปรุ งแก ไ ขให ถูกต องตามกฎหมายและมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงาน
หรือเขามาใชบริการในบริษัทยอย โดยมีการดําเนินการตางๆ ดังนี้
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บริษัทยอย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
จํานวน
คณะกรรมการ (คน)
จํานวนกรรมการ
จํานวนลูกจาง (คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
159
12
1
13
เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน

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

ชาย
11
18
1
30

UWC
จํานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน
- มากกวา 3 วัน

รวม
14
25
2
41

RWI
จํานวน (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

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติผานนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทยอย มีการตรวจติดตามใหปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับและมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจไดอยางสอดคลอง
ในป 2561 ไมเกิดกรณีละเมิดขอกําหนดและกฎหมายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมแตอยางใด
การสรางจิตสำนึกดานความปลอดภัย
บริษัทยอยปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหกับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหนาที่ดานความปลอดภัย
ของเจาหนาที่ความปลอดภัย ในการทํ างานระดับบริหารและระดั บหัวหนางาน การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล การดับเพลิงขั้นตนและการอพยพหนีไฟ

จัดกิจกรรม “สัปดาหความปลอดภัย 2561”
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รายงานประจำ�ปี 2561

การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน
บริษัทยอยมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ความรอน แสงสวาง เสียง ฝุนละออง ปริมาณความ
เขมขนสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานความปลอดภัย และไดจัด
กิจกรรม KYT ทุกวันกอนเขาทํางาน

การตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหมีความปลอดภัย
บริษัทยอยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานตางๆ โดยชางผูเชี่ยวชาญเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณเหลานี้ให
ไดมาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เชน ระบบไฟฟา ระบบหมอน้ํา (boiler) และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน
เครนยกเครื่อง

การจัดการสารเคมีใหสอดคลองตามกฎหมาย
บริษัทยอยไดดําเนินการควบคุมดูแลการใชสารเคมีใหสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อปองกันอันตราย ตอ
สุขภาพ ของผูปฏิบัติงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)
และแจงแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่
ภาชนะบรรจุสารเคมีอยางชัดเจน พรอมอบรมวิธีการใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงาน มีอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลใหกับพนักงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหกรั่วไหลอยางตอเนื่องทุกป
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การฝกซอมแผนฉุกเฉิน
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพรอม
กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ํามันหกรั่วไหลและหมอไอน้ํารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝกอบรม ทบทวนความรูใหพนักงาน
อยางสม่ําเสมอและฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในการทํางาน ลดผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย ตอองคกรและชุมชนใกลเคียง

6. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทยอยมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจการของบริษัทและ
บริษัทยอย ที่แสดงเจตนารมณใน การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน อีกทั้งชวยลดผลกระทบตอสังคม
และสิ่ งแวดล อม บริษัทมี แนวทางในการดํ าเนินการด านสั งคมและการพัฒ นาชุ มชน โดยการดํ าเนินกิจกรรมที่ สามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนควบคูไปกับการดําเนินกิจการขององคกร ทั้งนี้ บริษัทยอยไดสงเสริมการเรียนรู
สําหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
เสนทางการสงเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม
การศึกษา
โครงการนักศึกษาฝกงาน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สังคม
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญ
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
โครงการ CSR ปนน้ําใจสูสังคม
โครงการกิจกรรมประเพณีชุมชน คลองน้ําหู
โครงการกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชนเกาะกก
โครงการสนับสนุนทองถิ่นจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาด
โครงการสนับสนุนกิจกรรม “ Bike อุนไอรัก”
โครงการกิจกรรมเสริมขวัญแบงปนรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูดอยโอกาสทางสังคม
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สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมและสรางคุณคาตอสังคม
บริษัทและบริษัทยอยสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานรวมทําประโยชนตอชุมชนและสังคม ใหพนักงานเขาใจถึง
ความเสียสละความรวมมือ ความสามัคคี สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทยอย
ยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานใหเปนหนึ่งเดียวกัน รวมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
โครงการ CSR ปนน้ําใจสูสังคม
บริษัทและบริษัทยอยมีวัตถุประสงคหลักในการสนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงาน
บริษัทยอยตั้งอยู หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารตางๆ โดยบริษัทยอยสนับสนุนอุปกรณการเรียน ทุนการศึกษา อุปกรณกีฬา
ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชจําเปนตางๆ นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทไดดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ในป 2561 บริษัท ยอยได จัด โครงการอุ ปการะเลี้ ยงดู เด็ กดอยโอกาสและถู กทอดทิ้ ง ที่มูล นิธิชัยพฤกษ จัง หวั ด
นครนายก

โครงการรวมสนับสนุนทองถิ่นจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ในป 2561 บริษัทยอยรวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติขึ้นที่ อบต.โนนขวาง, โรงเรียนรอนทอง, โรงเรียนเทศบาล
ดอนมนต จังหวัดบุรีรัมย, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก และ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

การรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงการปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้ ง
องคกรใหมีสวนรวมใน ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบ
กับการที่บริษัทไดเขารวม โครงการ CSR-DIW และไดผานการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปนผูประกอบการ
ตอสังคมอยางมีสวนรวม มี ความตอเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจที่ผานมา จึงไม
เปนที่ปรากฏวาบริษัทยอยไดรับคําขอรองเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทยอยมีความมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพื่อมิให
สรางผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
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7. การจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ทั่วทั้งองคกรเพื่อดูแลและพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น โดยจัดใหมีคณะทํางานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งเปนคณะทํางานของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดรั บความรวมมือจากพนั กงานทุ กคนภายในองคกรและคูคา โดยปฏิบัติต ามระบบ
มาตรฐาน สิ่งแวดลอม ISO 14001
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
บริษัทยอยกํ าหนดนโยบายการจั ดการอนุรั กษพ ลังงานและสิ่งแวดลอม พรอมกํ าหนดเป าหมายเพื่อใช เปนแนว
ทางการ ดําเนินงานดานพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใชพลังงานและวัตถุดิบใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ใหผูบริหารและพนักงานทั่วทั้งองคกรยึดเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบายการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. มุงมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสําคัญที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมขององคกร
2. สรางวั ฒนธรรมองคกร และสร างจิตสํานึกใหพนั กงานทุกระดับเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมพัฒนาดานการจัด การอนุรักษ พลังงานและสิ่งแวดล อม โดยคํานึงถึ งผลกระทบทางดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต การจําหนาย การใชงาน การจัดการของ
เสีย รวมถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและคุมคา
4. สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใหทุกกิจกรรมของบริษัท มุงปรับปรุงและพัฒนาการใช
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เพื่อลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ระบบนิเวศ
5. สงเสริมระบบการจัดการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดการใช ใช
ซ้ํา นํากลับมาใชใหม ซอมแลวใช หลีกเลี่ยงการใช และสงเสริมใหมีการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและ
ปองกันอยางตอเนื่อง เพื่อดํารงคงไวซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
การจัดการดานพลังงาน
บริ ษัท ย อยดํ าเนิ นการบริ ห ารการจั ด การควบคุม การใชพ ลั ง งานในอาคารสํ านั กงาน และโรงงาน โดยจั ด ให มี
คณะทํ างานการจัด การพลั ง งาน โดยให ค วามสําคัญ กั บการลดการใช พลั ง งาน และลดการปลดปลอยก าซเรื อนกระจก
(คารบอนไดออกไซด) ไปในขณะเดียวกัน โดยผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การบริหารจัดการการใชไฟฟาในอุปกรณ เครื่องใช
สํานักงาน การผลิต การมีสวนรวมของพนักงานใชพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตาม
แผนงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
การจัดการสิ่งแวดลอม
บริษัทยอยใหความสําคัญดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มุนเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน โดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสียและมลพิษที่
เกิดขึ้น ไมใหเกินคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทํางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเปน
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ใหมีการปฏิบัติตาม
แนวทางการพัฒนาดานการใชทรัพยากรอยางสม่ําเสมอซึ่งทําใหสามารถลดการใชทรัพยากรซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตลงได
อยางตอเนื่อง พรอมกันนี้บริษัทยังคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคานอกเหนือจากการใชวัตถุดิบใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
สูงสุดโดยใชกระดาษรีไซเคิลอันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ
บริษัทอีกดวย
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การจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทยอยใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักวามลพิษทางอากาศสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทยอยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
การผลิตเปนประจําทุกป เพื่อปองกันมลพิ ษและลดผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม เพื่อควบคุมดูแลคุ ณภาพอากาศไมใหสงผล
กระทบกับสิ่งแวดลอมและชุมชนรอบขาง
ในป 2561 บริษัทยอยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีคาไมเกินมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
มลภาวะทางอากาศของUWC
ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปลอง
ดัชนีที่ตรวจวัด
หนวย
ผลการตรวจวัด
มาตรฐาน
ฝุนละออง (TSP)
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร
177
240
มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัด
พารามิเตอร
ระบบ
หนวยวัด
คา
บําบัด
มาตรฐาน
1. Air Emission
1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg / m 3
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
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทํางาน)

4. Heat Stress
Monitoring

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

Scrubber
-

-

-

คาที่วัดได
7.098
0.104
<1.3
30.80

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

0.044
0.036
-

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

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

<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
งานปาน
กลางไมเกิน
32 0C
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สารเคมีในบรรยากาศของ UWC
ปริมาณความเขมขนของสารเคมีในบรรยากาศของการทํางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด
หนวย
ผลการวิเคราะห
มาตรฐาน
3
Sodium Hydroxide
mg/m
<0.40
2
Hydrogen Chloride
Ppm
0.016
C5
3
Inhalable Dust
mg/m
0.683
15
3
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m
0.303
15
หมายเหตุ : C = ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตรายสูงสุดไมวาเวลาใดๆ ในระหวางทํางาน
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาไม
เกินมาตรฐานดังนี้
แหลงกําเนิด

พารามิเตอร

หนวยวัด

ปริมาณที่
ตรวจวัดได

ปลอง SGI
เชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ

Ø ของปลอง
อุณหภูมิภายในปลอง
ความเร็วลมในปลอง
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปลอง
ปริมาณออกซิเจน (O2)
ปริมาณฝุน (TSP)
กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
ออกไซดของไนโตรเจนในรูป
กาซไนโตรเจนไดออกไซด
(NO as NO2)

m
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

0

คา
มาตรฐาน
60
20
120

การจัดการคุณภาพน้ําเสีย
บริ ษัท ยอยมี ระบบการควบคุ ม คุณ ภาพน้ํ าที่ ป ลอยออกจากกระบวนการผลิ ตโดยจะนํ ามาบํ าบั ดทางเคมี เพื่อให
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ซึ่งน้ําเสียจากกระบวนการผลิตจะไมปลอยออกนอกโรงงาน
แตจะมีบอพักน้ํา และนําน้ํากลับมาใชมาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนํามารดน้ําตนไม เปนตน
ในป 2561 บริษัทยอยมีการตรวจติดตามระบบน้ําเสียจากการผลิตมีคาไมเกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี้
ระบบน้ําเสียจากการผลิตของ UWC
ดัชนีที่วิเคราะห
1. PH
2. Total Suspended Solids (TSS)
3. Total Dissolved Solid (TDS)
4. Chemical Oxygen Demand (COD)
5. Zinc
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คามาตรฐาน
5.5 – 9.0
50 mg / l
3,000 mg / l
120 mg / l
5 mg / l

คาที่วัดได
8.9
<5.0
1,117
<40
0.2

ระบบน้ําเสียจากการผลิตของ RWI
พารามิเตอร
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

ผานระบบบําบัด
ทางเคมี
ของหนวยงานเคมี
และน้ําเสีย

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

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

การจัดการของเสีย
บริษัทยอยไดแบงขยะเปน 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซึ่งบริษัทยอยมี การจัด การขยะทั่วไป ขยะนํากลั บมาใช ใหมได และขยะย อยสลายถูกวิ ธี
สอดคลองตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 โดยมีการ
จัดทําขอปฏิบัติการกําจัดตั้งแตการคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพใหมีความพรอมในการขนสง และ
คัดเลือกผูรับเหมากําจัดขยะที่ ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะไมกอผลกระทบต อสิ่งแวดลอมในบริษัทยอยและ
สังคม ดังนี้
การจัดการของเสียของ UWC
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

วิธีการกําจัด
นําไปคัดแยกฝงกลบ
นํากลับไปหลอมใหม

3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
4. สังกะสีฝุนและเม็ด

ปรับเสถียรและฝงกลบ
Reuse

5. น้ํามันไฮโดรลิคเกา
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

Reuse
แปรสภาพนําไปใชใหม

บริษัทที่กําจัด
สํานักงานเขตมีนบุรี
บริษัท ยุทธพงษ เพลเล็ทมิลล จํากัด
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จํากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสตฯ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูมิคอรมารเก็ตติ้ง เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สามพรานฟาวนดีร
บริษัท นวภัทรกิจ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นัฐวุฒิ พาณิชย
บริษัท แซนดซอร จํากัด
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด
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การจัดการของเสียของ RWI
กากของเสีย
วิธีการกําจัด
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
นําคัดแยกและเผา
2. เศษลวดและเศษโลหะ
- นํากลับไปหลอมใหม
- นํากลับมาใชประโยชน
ใหมดวยวิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ
3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
ปรับเสถียรและฝงกลบ
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบู, หลอดไฟ,
เศษผาเปอนน้ํามัน ,
กากตะกอนน้ําเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ
นํากลับไปใชประโยชนใหม
6. กรวดปนตะกั่ว

นํากลับไปใชประโยชนใหม

บริษัทที่กําจัด
เทศบาลมาบตาพุด
บริษัท ส.โชคชัย จํากัด
บริษัท พีที ลัคกี้ รีไซเคิล
จํากัด

หมายเหตุ

บริษัท เบตเตอร
เวิลดกรีน จํากัด (มหาชน)

อางอิงตาม
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

บริษัท ส.กนกการจัดการ
สิ่งแวดลอม จํากัด
บริษัท จี เอส อีเลค
ทรอนิคส เมทัล จํากัด

8. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
1. บริษัทอยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่การดําเนินงานของบริษัทมีการฝาฝนกฎหมายใน
เรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอ อยางมีนัยสําคัญ
- ไมมี 2. การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสวนหรือถูกกลาวหาวา มีผลระทบดานลบตอสังคม สิ่งแวดลอม หรือไม เปนไป
ตามหลั กการ 8 ข อ โดยเฉพาะกรณี ที่ ป รากฏเป นขาวต อสาธารณชน และเปนกรณี ที่ อาจกระทบต อการ
ประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ
- ไมมี -
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
1. กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
(1) รำยได้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ ร วมในปี 2561 จานวน 3,268.78 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 687.49 ล้ า นบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจานวน 2,581.29 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.63 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจานวน 1,688.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 8.20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จานวน 1,560.58 ล้านบาท เนื่องจาก
 บริษัทย่อย (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)) (RWI) มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว ลวดเชื่อมไฟฟ้า ลวดตะแกรงเหล็ก ลวดปลอกและลวดสปริง ในปี 2561 จานวน
1,010.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 85.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9.19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งมีจานวน 925.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีราคาขายสินค้าและปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยรายได้หลักมาจากการ
ขายลวดแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ในอัตราร้อยละ 49.68 ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว อัตราร้อยละ 47.99 และผลิตภัณฑ์
อื่นอัตราร้อยละ 2.34 ของยอดขาย
 บริษัทย่อย (บริษัท เอ็นเนซอล จากัด) (ENS) มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความ
ร้อนในปี 2561 จานวน 237.64 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.25 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 0.11 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 237.89 ล้านบาท
 บริษัทย่อย (บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)) (UWC) มีรายได้จาการขายสินค้าต่อไปนี้
- รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทโซ่เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่าง โดยใน ปี 2561 มียอดขาย
จานวน 10.42 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.89 ล้านบาท หรือ ลดลงประมาณร้อยละ 7.87 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 11.31 ล้านบาท โดยสินค้าดังกล่าวบริษัทจะนาเข้าจากต่างประเทศมา
ขาย เมื่อมีคาสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น
- รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จานวน 7.96 ล้านบาท
ลดลงจานวน 22.76 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 74.09 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งมีจานวน 30.72 ล้านบาท
- รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จานวน 422.87
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 67.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.99 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 355.39 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการจานวน จานวน 1,029.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.41 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อย 10.45 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จานวน 932.13 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
บริษัทย่อย (UWC) เนื่องจากส่งมอบงานได้เพิ่มขึ้น
 กาไรจากการลงทุน จานวน 416.78 ล้านบาท เป็นกาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น จานวน 10.76 ล้านบาท
และ เป็นกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จานวน 406.02 ล้านบาท
 สาหรับรายได้อื่นในปี 2561 มีจานวน 134.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
51.28 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 88.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2561
รำยกำร
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
อื่นๆ
รวม

ล้ำน
%
บำท
53.33 39.80
39.68 29.61
0.34
0.25
40.65 30.34
134.00 100.00

2560
ล้ำน
บำท
49.83
35.55
0.98
2.22
88.58

2559
%
56.25
40.13
1.11
2.51
100.00

ล้ำน
%
บำท
4.18
6.15
24.56 36.13
32.31 47.56
0.24
0.35
6.69
9.81
67.98 100.00

 บริษัทย่อยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ ในปี 2561 จานวน 53.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.50 ล้านบาท เนื่องจาก
ราคาขายเศษลวดสูงขึ้น และบริษัทมีปริมาณการผลิตสูงขึ้น จึงทาให้เศษลวดในการผลิตสูงขึ้น
 บริษัทและบริษัทย่อยมี ดอกเบี้ยรับ ในปี 2561 จานวน 39.68 ล้านบาท โดยเป็นดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
ธนาคาร, รับจากการนาเงินฝากไว้เป็นประกันการซื้อขายตราสารทุน และดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของ
บริษัทย่อย (ENS)
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น ในปี 2561 จานวน 40.65 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย (ENS) มีรายได้จากการ
รับคืนเงินประกันภัยเนื่องธุรกิจหยุดชะงัก และรายได้การลงทุนในกองทุนเปิด
(2) กำไรขั้นต้น
สาหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและงานบริการจานวน 46.25 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.70 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากาไรร้อยละ 6.75 เนื่องจากราคาต้นทุน
วัตถุดิบลวดเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาขายที่เพิ่มขึ้น และการจาหน่ายกระแสไฟฟ้ามีมูลค่าการขายกระแสไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น แต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนโรงไฟฟ้าที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงทาให้มีขาดทุนขั้นต้น
 บริษัทย่อย (RWI) กาไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.59 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาไร
ขั้นต้น ร้อยละ 15.06 เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบลวดเหล็กมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าราคาขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมี
การบริหารจัดการสินค้าเสื่อมสภาพบางส่วน และได้ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ จึงทาให้บริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นลดลง
 บริษัทย่อย (UWC, WJC) กาไรขั้นต้นจากรายได้จากการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 6.77 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกาไรขั้นต้น ร้อยละ 8.52 เนื่องจากรายได้จากงานที่ส่งมอบในปี 2561 มีกาไรขั้นต้นลดลง
(3) ค่ำใช้จ่ำย
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,311.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 381.86 ล้านบาท จากปี 2560
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,929.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ13.03 โดยมีสาเหตุดังนี้
 ต้ น ทุ น ขายสิ น ค้ า จ านวน 1,711.87 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 240.05 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 16.31
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 1,471.82 ล้านบาท โดยผันแปรไปตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนโรงไฟฟ้าที่จังหวัดบุรีรัมย์จาหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น
 ต้นทุนจากการให้บริ การจ านวน 959.89 ล้า นบาท เพิ่มขึ้ น 107.16 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้นร้อ ยละ 12.57
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 852.73 ล้านบาท โดยผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย จานวน 45.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 5.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน จานวน 39.82 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายและ มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 286.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 45.99 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 240.33 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอร์ยี่ จากัด บันทึกค่าเผื่อด้อยค่า
สินทรัพย์ถาวร จานวน 49.38 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 243.39 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (บมจ. เอื้อวิทยา) มีการด้อยค่าของค่าความนิยม
ของ บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอร์ยี่ จากัด จานวน 46.29 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อ ยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจานวน
154.21 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 42.89 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงินจานวน 64.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.42 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 56.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
(4) กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
 สาหรับปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิ 133.07 ล้านบาท กาไรเพิ่มขึ้น 289.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุน จานวน 156.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

2. กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย 5,863.73 ล้านบาท ลดลง 189.24 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจานวน 6,052.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 142.25 ล้านบาท ลดลงจานวน 42.30 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน
184.55 ล้านบาท
- เงินลงทุนระยะสั้น จานวน 916.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 286.20 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน
630.08 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จานวน 897.87 ล้านบาท ลดลงจานวน 43.63 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมี
จานวน 941.49 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 99.79 ล้านบาท รายได้ค้างรับบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 32.84
ล้านบาท ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอกลดลงจานวน 10.00 ล้านบาท ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บมจ. อีเอ็มซี) ได้จ่าย
ชาระหนี้ให้กับบริษัทย่อย (บมจ. เอื้อวิทยา) จานวน 171.65 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลงจานวน 13.42 ล้านบาท
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จานวน 8.68 ล้านบาท ลดลง 0.18 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวนเงิน 8.86 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือสุทธิ จานวน 841.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 47.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 จากสิ้นปี
2560 ซึ่งมีจานวน 793.83 ล้านบาท เป็นผลมาจากงานระหว่างทาเพิ่มขึ้นจานวน 88.92 ล้านบาท สินค้าสาเร็จรูปเพิ่มขึ้น
จานวน 20.56 ล้านบาท และมีสินค้าระหว่างทางจานวน 33.81 ล้านบาท แต่วัตถุดิบลดลงจานวน 28.63 ล้านบาท และวัสดุ
โรงงานลดลงจานวน 33.34 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย (UWC) มีงานระหว่างทาเพิ่มขึ้นจานวน 84.85 ล้านบาท แต่มีวัตถุดิบ
ลดลงจานวน 80.97 ล้านบาท และวัสดุโรงงานลดลงจานวน 33.46 ล้านบาท สาหรับบริษัทย่อย (RWI) มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
จานวน 52.76 ล้านบาท งานระหว่างทาเพิ่มขึ้น 2.82 ล้านบาท สินค้าสาเร็จรูปเพิ่มขึ้นจานวน 15.23 ล้านบาท และมีสินค้า
ระหว่างทางจานวน 32.72 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จานวน 33.43 ล้านบาท ลดลงจานวน 13.59 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน
47.02 ล้านบาท เนื่องจากภาษีซื้อที่ชาระเกินลดลง
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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- สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจานวน 152.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย
(PGE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UWC อยู่ระหว่างดาเนินการขายทรัพย์สินให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีราคาทุนจานวน 173.37
ล้านบาท ในราคา 152.17 ล้านบาทและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินจานวน 21.20 ล้านบาท
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้นจานวน 36.71 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (UWC) นาไปฝาก
ค้าประกันต่อสถาบันการเงินเพื่อให้ออกหนังสือค้าประกันให้แก่ลูกค้าตามสัญญางานโครงการ
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 133.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 11.11 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมี จานวน
122.08 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (UWC) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท DIMET จานวน 27.86 ล้านบาท
ส่วนแบ่งขาดทุน จานวน 9.36 ล้านบาท จาหน่ายเงินลงทุน 42.10 ล้านบาท ขาดทุ นจากการจาหน่ายเงินลงทุน 15.56
ล้านบาท และมีการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจานวน 105.99 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ จานวน 1,625.01 ล้านบาท ลดลงจานวน 260.93 ล้านบาท หรือ ลดลงในอัตรา
ร้อยละ 13.84 จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน 1,885.94 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรจานวน 84.32 ล้าน
บาท แต่ลดลงเนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน 143.52 ล้านบาท และลดลงจากบริษัทย่อย
(PGE) บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักร จานวน 28.18 ล้านบาท
- ค่าความนิยมลดลง 46.29 ล้านบาท เนื่องจากมีการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัท (PGE)
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจานวน 174.23 ล้านบาท ลดลงจานวน 203.46 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 53.87
จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน 377.69 ล้านบาท โดยซื้อเพิ่มระหว่างปี 0.15 ล้านบาท และลดลงจากการตัดจาหน่ายจานวน
49.15 ล้านบาท และลดลงจากบริษัทย่อย (UWC) บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสิทธิการใช้บริการภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จานวน 154.21 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจานวน 74.05 ล้านบาท ลดลงจานวน 7.85 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 9.58
จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน 81.90 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อย (ENS) มีค่าอุปกรณ์จ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจานวน
13.37 ล้านบาท และบริษัทย่อย (UWC) มีภาษีเงินได้นิติบุคคลถู กหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนของปี 2561 และปี 2560 แต่
ลดลงจากการได้รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนของปี 2559 จานวน 21.48 ล้านบาท
3. คุณภำพของสินทรัพย์
 ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้สุทธิในปี 2561 จานวน 690.30 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อยทั้งจานวน
เนื่องจากลูกหนี้ในส่วนของบริษัท จานวน 84.11 ล้านบาท ได้มีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจานวนแล้ว โดยสามารถ
แบ่งแยกลูกหนี้ได้ตามอายุหนี้ได้ดังนี้
อำยุหนี้ค้ำงชำระ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้เกินกาหนดชาระ
0 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิ

162

รายงานประจำ�ปี 2561

2561
2560
2559
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%
382.62 48.07
546.91 67.99
259.27 50.79
300.79 37.79
6.63
0.83
105.96 13.31
796.00 100.00
(105.70) 13.28
690.30 86.72

137.74 17.13
1.95
0.24
117.78 14.64
804.38 100.00
(119.67) 14.88
684.71 85.12

126.08 24.70
1.35
0.26
123.79 24.25
510.49 100.00
(143.78) 28.17
366.71 71.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 796.00
ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 105.70 ล้านบาท ทาให้มีลูกหนี้การค้าสุทธิประมาณ 690.30 ล้านบาท โดยเป็น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 382.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.07 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน 6 เดือน จานวน
300.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.79 (ลูกหนี้บริษัทย่อย (RWI) จานวน 65.70 ล้านบาท และบริษัทย่อย (UWC) จานวน
235.10 ล้านบาท) ลูกหนี้ค้างชาระเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 6.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 และลูกหนี้
การค้าที่ค้างชาระเกิน 12 เดือน จานวน 105.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อ ยละ 31.31 (เป็นลูกหนี้ของบริษัทจานวน 84.18
ล้านบาท (บริษัทได้ดาเนินการฟ้องร้องและดาเนินคดีแล้ว) ลูกหนี้ของบริษัทย่อย (RWI) จานวน 2.30 ล้านบาท และลูกหนี้ของ
บริษัทย่อย (UWC) จานวน 18.89 ล้านบาท) สาหรับค่าเผื่อหนี้สงสูญจะสูญจานวน 105.70 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญลูกหนี้ของบริษัทจานวน 84.11 ล้านบาท ลูกหนี้ของบริษัทย่อย (RWI) จานวน 2.72 ล้านบาท ลูกหนี้ของบริษัทย่อย
(UWC) จานวน 18.40 ล้านบาท ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่า เป็นจานวนที่เพียงพอและเหมาะสม
สาหรับนโยบายการให้เครดิ ตทางการค้านั้น โดยปกติบริษัทย่อยจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 7 – 90 วัน
โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกาหนดกับลูกค้า
และให้เครดิตทางการค้าระยะสั้นสาหรับลูกค้ารายใหม่ โดยปี 2561 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 106 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2560 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ ประมาณ 95 วัน โดยปี 2561 บริษัทย่อย (RWI) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลีย่
ประมาณ 80 วัน และบริษัทย่อย (UWC) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 116 วัน
 สินค้ำคงคลัง
สินค้าคงคลังสุทธิจานวน 841.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.95 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงคลังแสดงได้ดังนี้
ลักษณะของสินค้ำคงคลัง
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

2561
ล้ำนบำท
68.83
378.95
334.92
24.57
33.81
841.08

%
8.18
45.06
39.82
2.92
4.02
100.00

2560
ล้ำนบำท
60.14
289.03
385.83
58.83
793.83

%
7.57
36.41
48.61
7.41
100.00

2559
ล้ำนบำท
%
76.09
12.16
165.04
26.37
339.10
54.19
45.54
7.28
625.77 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 841.08 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของ
สินค้าสาเร็จรูป คิดเป็นประมาณร้อยละ 8.18 งานระหว่างทา คิดเป็นประมาณร้อยละ 45.06 สัดส่วนของวัตถุดิบ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 39.82 และมีสัดส่วนของวัสดุโรงงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.92 และมีสัดส่วนของสินค้าระหว่างทาง คิด
เป็นประมาณร้อยละ 4.02
หากพิจารณาอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังจะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียน จาก
34.13 เท่า ในปี 2560 เป็น 41.44 เท่า ในปี 2561 ซึ่งเทียบเท่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 9 วัน ซึ่งลดลงจาก
ปี 2560 ซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 11 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ที่เป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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4. สภำพคล่อง

 กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นปี 2561 มีจานวน 142.25 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2560
ที่มีจานวนเงิน 184.55 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 42.30 ล้านบาท ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดังต่อไปนี้
รำยกำร
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสด ณ สิ้นปีลดลงสุทธิ

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)
102.45
(35.82)
(108.94)
(42.31)
0.01
42.30

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีค่าเป็นบวกจานวน 102.47 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช้เงินสดมีกาไรจานวน
63.49 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง จานวน 82.31 ล้านบาท ลูกหนี้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลงจานวน
35.15 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจานวน 81.32 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 13.59 ล้านบาท สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจานวน 15.03 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 63.49 ล้านบาท รายได้รอการรับรู้ ลดลง
จานวน 28.14 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ 5.59 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.28
ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย จานวน 54.43 ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จานวน 45.54 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับเงินสด
จานวน 13.09 ล้านบาท และรับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย จานวน 21.48 ล้านบาท
สาหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่าเป็นลบจานวน 35.82 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัท และบริษัท
ย่อยมีรับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า จานวน 156.93 ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI, ENS) รับเงินจากการขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 769.16 ล้านบาท บริษัทรับเงินจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
จานวน 5.00 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อค้าจานวน 9.74 ล้านบาท เงินสด
รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 42.10 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 9.33
ล้านบาท เงินรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ จานวน 0.01 ล้านบาท แต่มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อค้า จานวน 328.30 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 463.97
ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกาหนดจานวน 4.16 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย จานวน 25.80 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 105.99 ล้านบาท และจ่ายเพื่อ
ซื้อสินทรัพย์ถาวรจานวน 70.17 ล้านบาท
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีค่าเป็นลบจานวน 108.94 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทย่อยรับเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 845.54 ล้านบาท บริษัทย่อยจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย
จานวน 791.70 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ จานวน 600 ล้านบาท และรับเงินจากการกู้ยืม
ระยะสั้นจากบริษัทอื่นจานวน 80.00 ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI) รับเงินจากการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ได้รับจาก
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม จานวน 48.53 ล้านบาท บริษัทย่อย (ENS) จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวน 24.96 ล้านบาท และบริษัทย่อย (UWC) จ่ายชาระคืนหุ้นกู้จานวน 800.00 ล้านบาท และจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากบริษัทอื่น จานวน 40.50 ล้านบาท บริษัทย่อยจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจานวน 7.98 ล้านบาท และ
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บริษัทย่อย (RWI) จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 17.87 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 42.31 ล้ านบาท ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินสดคงเหลือ 142.25
ล้านบาท

5. แหล่งที่มำของเงินทุน

 หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจานวน 2,046.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 89.80 ล้านบาท
จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมีจานวน 2,136.78 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แต่ลดลงจากหุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และรายได้รอการรับรู้
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2561 มีจานวน 1,154.37 ล้านบาท ลดลงจานวน 631.93 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ซึ่งมี
จานวน 1,786.30 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อย (UWC) จ่ายชาระหุ้นกู้จานวน 800 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จานวน 54.86 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 87.84
ล้านบาท (เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 81.46 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 35.22 ล้านบาท รายได้รับ
ล่วงหน้าลดลง 10.11 ล้านบาท) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลงจานวน 16.89 ล้านบาท แต่หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปีลดลง จานวน 1.43 ล้านบาท และเจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อยลดลง 17.94 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2561 มีจานวน 892.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 542.13 ล้านบาท จากปี 2560 ซึ่งมี
350.48 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (UWC) รับเงินจากการออกหุ้นกู้จานวน 600.00 ล้านบาท หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงินลดลง 6.90 ล้านบาท เนื่องบริษัทย่อยมีการจ่ายชาระตามสัญญา หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1.48
ล้านบาท รายได้รอการรับรู้ลดลง 28.14 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 0.22 ล้านบาท และเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบริษัทย่อย (ENS) ลดลงจานวน 24.96 ล้านบาท
 ส่วนของผู้ถือหุน้
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริษั ทมีส่ วนของผู้ถื อหุ้น จานวน 2,594.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ้ น 120.99 ล้ านบาท
เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 2,473.09 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกาไรจากการดาเนินงาน และลดลง
จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย
 ควำมเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยยังมีเงินทุนเพียงพออยู่
 ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.79 เท่า เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ซึ่งมี เท่ากับ 0.86 เท่า เนื่องจากการลดลงของหนี้สินรวมในอัตราร้อยละ 4.20 สาเหตุหลักมาจากหุ้นกู้ลดลง และ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจานวน 120.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98 เนื่องจากบริษัทมีกาไรจากการดาเนินงานเพิม่ ขึ้น
 ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 2.62 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมี
เท่ากับ 1.48 เท่า ซึ่งแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่คาดว่าจะสามารถใช้ชาระหนี้สินหมุนเวียนเป็น 2.62
เท่า
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 ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำหนี้ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมที่สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบีย้ เท่ากับ 4.05
เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมี เท่ากับ (0.18) เท่า ซึ่งแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น และบริษัทยังมีความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบีย้ ได้ตามเงื่อนไขการกู้ยืม

6. ปัจจัยที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนและจะลงทุน ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ดังนี้
1. บริษัทย่อย (UWC) ประกอบธุรกิจ
- ธุรกิจผลิตงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมีปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน คือ ลักษณะของการดาเนินกิจการของบริษัท มีแหล่งที่มาของรายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการยื่นซองประกวด
ราคาประมูลงานและได้รับงานจากการประกวดราคาประมูลดังกล่าว จึงทาให้รายได้ในส่วนนี้ของบริษัทมีความผันแปรตาม
ปริมาณงานที่บริษัทประมูลงานได้ ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประกวดราคาประมูลงานหรือไม่ได้รับงานจากการประกวด
ราคาประมูลแต่ละครั้ง ซึ่งรายได้ของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยความเสี่ยงด้านความ
ผันผวนของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ทาให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การผลิตงาน
ส่งมอบให้ลูกค้าให้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ได้มาตรฐานสากล และส่งมอบงานตรงต่อเวลาในราคาที่เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจแก่
ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า
- ธุรกิจพลังงาน ซึ่งดาเนินงานโดยบริษัทย่อยของบริษัท (UWC) เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดาเนินงานคือความสามารถในการจาหน่ายไฟฟ้าและจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบชีวมวลได้ ทั้งนี้บริ ษัทย่อย (UWC) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อเสริมการ
จัดหาวัตถุดิบไม้สับมาส่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท และยังมีแผนจะบริหารจัดการสับไม้เอง พร้อมทั้งจัดหา
พื้นที่เพื่อบริหารการจัดการปลูกพืชพลังงานเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแต่ละโครงการได้มีการจัดหา
สารองวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน
2. บริษัทย่อย (RWI) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเชื่อมไฟฟ้า โดยมี
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดาเนินงาน คือ ราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันในด้านการขายหากมีการ
แข่งขันสูงอาจทาให้ราคาสินค้าลดลงส่งผลให้บริษัทมีกาไรขั้นต้นลดลง และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงว่าลูกค้ามี
ความต้องการสินค้ามากหรือน้อย
3. บริษัทย่อย (ENS) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ให้แก่ บริษัท
เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) และจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จากัด โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานคือ กรณีเครื่องจักรหยุดชะงักจะทาให้บริษัทขาดความต่อเนื่องในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน จะทาให้บริษัทไม่มีรายได้จากการประกอบการและมีค่าปรับเนื่องจากไม่สามารถดาเนินงานตามได้ตามสัญญา และ
กรณีที่ราคาก๊าซอุตสาหกรรมและค่าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการปรับตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน มีการปรับไม่เป็นไปในทางเดียวกันก็
จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
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4. บริษัทย่อย (PLE) จากัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน คือ การปฏิบัติงานสัญญาตามที่ได้รับให้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งมีปัจจัยเรื่องการที่ลูกค้าต้องส่งมอบพื้นที่ให้
บริษัทเข้าไปปฏิบัติงานได้ หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัตงิ านได้ตามสัญญา ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการวางแผนการใช้เครื่องจักรและการรับงานโครงการอื่นๆ ที่มีการกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงหากการดาเนินงานใน
โครงการนั้นยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปปฏิบัติงานในโครงการใหม่ก่อ น ทาให้มีต้นทุนในการขนย้าย
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นและจะต้องเจรจาขอชดเชยจากลูกค้า
5. บริษัทย่อย (WJC) จากัด ประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ โดยรับ
งานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม พลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้ าแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง,ท่อเหล็ก เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ WJC เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ
จะรักษาส่วนต่างของกาไรในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆได้ และพัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิต
อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
มีอยู่เดิม หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

167

รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรง
คุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี้
จํานวนครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
กรรมการตรวจสอบ
4/5
กรรมการตรวจสอบ
4/5
รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดรับ
อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อช วยในการสอบทานให บริ ษัทฯมี การกํากั บ ดูแ ลกิจ การอยางเพีย งพอสอดคลองกั บ
ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูสอบ
บัญชี ผูตรวจสอบภายใน และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
ทุกไตรมาส เพื่อใหมีการดําเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญดังนี้
รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 ซึ่งผานการสอบทาน
และตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความถูกตอง ครบถวน
กอนที่ จะใหความเห็ นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับ ปรุงบั ญชีที่ มีผลกระทบตอ รายงานทางการเงินอยางมี
นัยสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯวา รายงาน
ทางการเงินดังกลาว ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองในสาระสําคัญตามขอกําหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมี
ความเชื่อถือไดและทันเวลา การเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบ
บัญชี ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอ
ขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณา
จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาส ตามแผนงาน
ที่ไดอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และไดใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอระบบการควบคุมภายใน
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เพื่อให มีป ระสิท ธิผ ลยิ่ งขึ้ น ตลอดจนการพิ จารณาทบทวนระบบการควบคุ มภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ
COSO ป 2013 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมพบประเด็น
หรือขอบกพรองที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯใหความสําคัญตอการควบคุม
ภายใน สามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความเป นอิ ส ระ รวมถึ ง ความเพี ย งพอของบุ ค ลากรในหน วยงานเพื่ อให มั่ นใจว าการดํ าเนิ นกิ จ กรรมการ
ตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป
ของผูตรวจสอบภายใน ที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทยอยมีการปรับ
แผนการตรวจสอบใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนี
วั ด ผลของหน ว ยงานตรวจสอบภายใน ติ ด ตามความคื บ หน า ของการปฏิ บั ติ ง านตามแผนตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเปนไปอยางมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนไปตามเปาหมายที่วางไว มีการประสานงานที่ดีกับ
ฝายบริหารและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
- บริษัท แคปปทอล เอ็ นจิเนี ยริ่ง เน็ต เวิรค จํากัด (มหาชน) ไดสง เสริม ใหพ นักงานทุกระดับ มีจิตสํ านึกในจริ ยธรรมและ
คุ ณ ธรรมอย างสม่ํ าเสมอ สร างความตระหนั กรู ใ นเรื่ องการป องกั น และต อต านการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ นเพื่ อให เ กิ ด เป น
วัฒนธรรมและคานิยมขององคกร ผานทางนโยบายต อตานการทุ จริตและคอรรัปชั่นที่ มีแนวทางในการชี้เบาะแสใหกับ
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ และไดแสดงเจตนารมณเขารวมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน
ดานการกํากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ไดยื่น “ แบบประเมินตนเองในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น “ เพื่อขอรับการ
รับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
- คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานบริ ษัท ฯเกี่ ยวกั บการปฏิบั ติต ามกฎหมายวาด วยหลั กทรั พย แ ละตลาดหลักทรัพ ย ฯ
กฎระเบี ย บของสํ า นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไว
กับ บุ ค คลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม พ บประเด็นที่ เ ปนสาระสํ าคั ญในเรื่ องการปฏิ บั ติที่ ขั ด ต อกฎหมายและ
ขอกําหนดดังกลาว
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุน และหน วยงานเกี่ย วของอื่ นๆ ที่กําหนด เพื่อใหมั่ นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงานงานบัญชีและการเงินวารายการทางการคาหรือ
รายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป
ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เปนธรรมและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผยและ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว อยางถูกตอง ครบถวน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญหรือมูลคาสูงๆ
ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ไดพิจารณานั้น บริษัทฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด อยางถูกตอง ครบถวนแลว
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
ได รั บ อนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป น ประจํ าทุ กป ซึ่ ง กฎบั ต รดั ง กล าวยั ง คงมี ค วามสมบู ร ณ แ ละสอดคล องกั บ
ภาระหนาที่ ที่ไดรั บมอบหมาย และมีความเห็นวาการปฏิบั ติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมี ความ
ครบถวนสมบูรณ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่
อยางมีป ระสิทธิ ภาพดวยความเปนอิสระ สอดคลองตามแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อันมี สวนชวยเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยในป 2561 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 4 ครั้ง
ผูสอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป 2561 และเห็นวา
ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ และไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับป 2562
ที่เ สนอมา ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ นเนื่ อ งจากการดํ า เนิน ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย รวมถึ ง สภาวะเศรษฐกิ จในปจ จุ บั น เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ นชอบเสนอต อ คณะกรรมการบริ ษัท ให ข ออนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ นแต ง ตั้ ง
นายสุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญ าตเลขที่ 6638 หรื อนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรั บ
อนุญาตเลขที่ 4301 หรือนายเกียรตินิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte") เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับป 2562 และขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2562 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทฯ และงบการเงินรวม เปนจํานวนเงินรวม 2,020,000 บาท
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ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2561 ทําใหเชื่อไดวาบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่
ถูกตองเชื่อถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเปน
อิสระอย างเพียงพอ และไมมีข อจํากัดในการไดรับ ขอมู ล ทรัพ ยากร และความรวมมือทั้งจากผูบริ หาร พนั กงานและผู ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางสรางสรรคและตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
งบการเงิ น ของบริ ษัท แคปป ท อล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง เน็ ต เวิ ร ค จํ า กั ด (มหาชน) ได จัด ทํ าขึ้ นภายใต น โยบายของ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใชดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่เปนจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงิน โดยใหมีการสอบทานขอมูลทางการเงิน
และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห
เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ เปนผูดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมิ นระบบการควบคุม ภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผ ล
เพื่อใหมั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวนอยางเพียงพอ ที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งปองกันไมใหเกิด
การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
จากโครงสร างการบริ ห ารและระบบการควบคุม ภายในดัง กลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูส อบบัญ ชี รั บ
อนุญาต ทําใหคณะกรรมการบริษัทเชื่อไดวางบการเงินของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร

172

รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
(“บริษั ท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การข้างต้นนี้แ สดงฐานะการเงินของบริษัท
แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้น สุด
วันเดีย วกั น โดยถูก ต้องตามที่ ค วรในสาระสาคั ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

173

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงิ น โดยรวมและในการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ทั้ ง นี้ ข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้ แ สดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบเฉพาะ
กิจการและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวในงบการเงินรวม
เนื่ องจากบริ ษั ทย่ อยมี ผลขาดทุ นสุ ทธิ ต่ อเนื่ องและมี วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ขาดทุนสะสมเป็นจานวนมาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้ นตอนการปฏิบัติ งานและการ
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงการ ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่า
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะ  สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุ ม
กิ จการและการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนของ ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการด้อยค่า
บริ ษั ทย่ อยดั งกล่ าวในงบการเงิ นรวม จึ งได้ ประมาณ  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
มู ลค่ าที่ จะได้ รั บคื นของเงิ นลงทุ นในบริ ษั ทย่ อยของ - ทาความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัท
ใช้ ใ นการวั ด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง
บริษัท และของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของ
พิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งมูลค่าที่จะได้รับคืน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประมาณขึ้นจากจานวนที่สูงกว่าของมูลค่าจากการใช้กับ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายของสินทรัพย์ - ทดสอบข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โดยมู ล ค่ าจากการใช้ ประมาณโดยใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ของ
การประเมินมูลค่าของข้าพเจ้าในการจัดทาประมาณการ
ผู้ บริ หารเกี่ ยวกั บข้ อสมมติ ที่ ส าคั ญในการคาดการณ์
อย่างเป็นอิสระ วิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐาน
ผลการดาเนินงาน ต้นทุนการผลิตและดาเนินงาน อัตรา
สาคัญ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ
การเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อประเมิน
เงินทุน (อัตราคิดลด) ของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
การใช้ ดุ ลยพิ นิ จของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และ
พิจารณาอัตราคิดลดโดยการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ
เงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
ตลอดจนทดสอบการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์ตามแบบจาลองทางการเงิน
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ
ข้อสมมติที่สาคัญเพื่อประมาณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ของสิ นทรั พย์ ไม่ มี ตั วตนของบริ ษั ทย่ อยดั งกล่ าวใน
งบการเงินรวม เป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
ความมี สาระสาคั ญและความซั บซ้ อนในการประมาณ
มูลค่าที่จะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั
และของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยนั้น

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
สาหรับเงินลงทุนและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 ข้อ
3.10 และข้อ 14 และสาหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3.9 ข้อ 3.10 และข้อ 18

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ที่แสดงเป็ นข้อมู ลเปรียบเที ยบตรวจสอบโดยผู้ สอบบั ญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่ างไม่ มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีส าระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ม บริษัท และบริษัท ในการดาเนิน งานต่อเนื่อ ง เปิด เผยเรื่องที่เ กี่ย วกับการดาเนิน งานต่อเนื่อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ก ารบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ย งที่ไ ม่พ บข้ อมูล ที่ขัดต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัท
ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง



ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่



ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ม หรือ กิ จกรรมทางธุรกิ จภายในกลุ่ม บริษั ทเพื่ อแสดงความเห็ นต่อ งบการเงินรวม ข้าพเจ้ า
รับ ผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษั ท
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่อง
ที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ความเป็น อิส ระและได้สื่อ สารกับ ผู้มีห น้า ที่ใ นการกากับ ดูแ ลเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้า พเจ้า เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ ข้า พเจ้า ได้อ ธิบ ายเรื่อ งเหล่า นี้ใ นรายงานของผู้ส อบบัญ ชีเ ว้น แต่ก ฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดัง กล่า วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไ ด้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการ
สื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ดร. สุวัจชัย เมฆะอานวยชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8.1
9
10.1
10.2
11
12

142,252,204
916,283,311
897,874,065
38,064,192
8,682,290
841,076,118
33,434,473

184,553,022
630,080,130
941,499,921
35,147,008
8,858,890
793,826,080
47,023,383

8,124,914
469,809,568
25,061,399
168,386,000
4,698,750

25,549,622
163,775,749
13,389,799
124,040,000
3,874,913

13

152,172,475
3,029,839,128

2,640,988,434

676,080,631

330,630,083

33
10.2
14.1
14.2
14.3
15
16
17
18
19

255,939,694
159,766,452
133,187,199
402,981,826
1,625,013,547
174,225,052
8,738,140
74,046,286
2,833,898,196
5,863,737,324

219,233,024
197,830,644
122,076,045
404,688,426
1,885,938,651
46,288,517
377,687,045
76,337,792
81,906,172
3,411,986,316
6,052,974,750

999,151,365
402,981,826
5,144,452
11,005
2,936,803
2,419,797
1,412,645,248
2,088,725,879

975,248,195
404,688,426
1,096,101
15,965
72,384,897
1,419,737
1,454,853,321
1,785,483,404

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

9,641,343
-

9,754,688
-

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริษทั อื่น
หุ้นกูร้ ะยะยาวที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้รอการรับรู้
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

20
21
20
20

380,369,239
663,949,067
39,500,000
-

325,510,525
576,109,354
800,000,000

20

24,520,000

24,960,000

22

7,032,987
39,002,600
1,154,373,893

8,114,431
16,886,434
34,721,902
1,786,302,646

20
20
22
19

600,000,000
2,497,854
201,572,574
31,843,130

24,520,000
9,400,059
200,092,793
59,985,841

23

56,700,722
892,614,280
2,046,988,173

56,484,592
350,483,285
2,136,785,931

773,195
10,414,538

6,005,605
6,005,605
16,420,143

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

10,239,840
396,593
20,391,121

5,356,785
5,356,785
25,747,906

181

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,117,712,067 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 745,141,929 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชาระครบแล้ว
หุ้นสามัญ 745,141,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชาระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีมลู ค่าที่ดิน
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ
ปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนในบริษทั ย่อย
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

24

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

24

745,141,929

-

745,141,929

-

24

-

745,141,378

-

745,141,378

24

891,305,114

891,304,563

891,305,114

891,304,563

26

45,397,932
407,039,163

29,769,475
289,596,328

45,397,932
390,460,761

29,769,475
93,520,082

90,194,118

90,194,118

-

-

433,494
66,141
414,498,180
2,594,076,071
1,222,673,080
3,816,749,151
5,863,737,324

1,315,224
(61,253)
425,834,102
2,473,093,935
1,443,094,884
3,916,188,819
6,052,974,750

2,072,305,736
2,072,305,736
2,088,725,879

1,759,735,498
1,759,735,498
1,785,483,404

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
กาไรจากการลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้

9
27

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

28

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

14.2

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

9

19

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

1,688,472,199
1,029,540,267
416,775,787
133,996,704
3,268,784,957

1,560,583,461
932,131,645
88,578,178
2,581,293,284

350,529,165
65,050,238
415,579,403

155,009,580
8,714,840
163,724,420

1,711,867,731
959,893,550
45,798,976
286,326,160
243,494,523
64,436,470
3,311,817,410

1,471,822,385
852,732,145
39,820,742
240,326,534
30,743,621
237,713,790
56,811,473
2,929,970,690

33,558,840
33,558,840

37,286,690
91,920,629
1,488,487
130,695,806

(9,359,446)
(52,391,899)
(67,929,817)
(120,321,716)

(6,261,215)
(354,938,621)
44,461,883
(310,476,738)

382,020,563
(69,451,427)
312,569,136

33,028,614
(26,110,360)
6,918,254

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

2560
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไรจากการตีมูลค่าที่ดิน
หัก ผลกระทบทางภาษี

23

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก จัดประเภทกาไรที่รับรู้ไว้ในกาไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกีย่ วกับรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) รวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่ต่อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

(8,316,383)
54,122,900
(9,161,303)

2561

2560

-

(55,524)
11,105

2,768,903
(4,122,566)
322,488
270,730
(760,445)
(121,082,161)

1,921,062
(1,389,449)
(156,138)
(173,244)
36,847,445
(273,629,293)

312,569,136

(44,419)
6,873,835

133,071,292
(253,393,008)
(120,321,716)

(156,664,553)
(153,812,185)
(310,476,738)

312,569,136
312,569,136

6,918,254
6,918,254

132,316,956
(253,399,117)
(121,082,161)

(142,520,811)
(131,108,482)
(273,629,293)

312,569,136
312,569,136

6,873,835
6,873,835

0.1786
0.1786

(0.2102)
(0.2246)

0.4195
0.4195

0.0093
0.0093

29

-

745,141,378

ทุนสารองตามกฎหมาย

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-
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891,304,563

-

-

-

-

-

-

-

29,769,475

-

345,913

-

-

-

-

-

29,423,562

289,596,328

(159,803,427)

(345,913)

-

-

-

-

-

449,745,668

90,194,118

16,985,931

-

-

-

-

-

-

73,208,187

การตีมูลค่าที่ดิน

ตามกฎหมาย

ผลกาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจาก

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสารอง

จัดสรรแล้ว

กาไรสะสม

1,315,224

357,938

-

-

-

-

-

-

957,286

เผื่อขาย

ปรับมูลค่าหลักทรัพย์

เกิดขึ้นจริงจากการ

ผลกาไรที่ยังไม่

(61,253)

(61,253)

-

-

-

-

-

-

-

แปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

891,304,563

มูลค่าหุ้น

ชาระแล้ว

745,141,378

ส่วนเกิน

ทุนที่ออกและ

-

9

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย

ควบคุม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ

โดยใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ของบริษัทย่อย

กาไรจากการจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ สาหรับปี

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม 2560

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

425,834,102

-

-

(2,821,715)

-

(171,222)

5,237,791

169,417,722

254,171,526

บริษัทย่อย

สัดส่วนใน

การเปลี่ยนแปลง

2,473,093,935

(142,520,811)

-

(2,821,715)

-

(171,222)

5,237,791

169,417,722

2,443,952,170

บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

1,443,094,884

(131,108,482)

-

(10,608,080)

301,472

9,550,031

13,439,169

-

1,561,520,774

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

3,916,188,819

(273,629,293)

-

(13,429,795)

301,472

9,378,809

18,676,960

169,417,722

4,005,472,944

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

หน่วย : บาท
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-

745,141,929

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

551

ทุนสารองตามกฎหมาย

-

14.1

ซื้อหุน้ ของบริษัทย่อย

-

-

-

9

14.1

891,305,114

-

-

-

-

-

-

551

891,304,563

มูลค่าหุ้น

ชาระแล้ว

745,141,378

ส่วนเกิน

ทุนที่ออกและ

การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย

ของบริษัทย่อย

กาไรจากการจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้

จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หุน้ สามัญที่ออกจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุน้ สาหรับปี

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

45,397,932

-

15,628,457

-

-

-

-

-

29,769,475

407,039,163

133,071,292

(15,628,457)

-

-

-

-

-

289,596,328

จัดสรร

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้

จัดสรรแล้ว

กาไรสะสม

90,194,118

-

-

-

-

-

-

-

90,194,118

การตีมูลค่าที่ดิน

เกิดขึ้นจริงจาก

ผลกาไรที่ยังไม่

433,494

(881,730)

-

-

-

-

-

-

1,315,224

เผื่อขาย

ปรับมูลค่าหลักทรัพย์

เกิดขึ้นจริงจากการ

ผลกาไรที่ยังไม่

66,141

127,394

-

-

-

-

-

-

(61,253)

งบการเงิน

แปลงค่า

ผลต่างจากการ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

414,498,180

-

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,857,114)

425,834,102

บริษัทย่อย

สัดส่วนใน

การเปลี่ยนแปลง

2,594,076,071

132,316,956

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,856,012)

2,473,093,935

บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

1,222,673,080

(253,399,117)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

-

9,567,763

67,081,437

1,443,094,884

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

3,816,749,151

(121,082,161)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

7,713,172

9,375,783

48,225,425

3,916,188,819

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

หน่วย : บาท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกิน
กาไรสะสม
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
ทุนสารอง
จัดสรร
ตามกฎหมาย

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560

745,141,378

891,304,563

29,423,562

86,992,160

1,752,861,663

745,141,378

891,304,563

345,913
29,769,475

(345,913)
6,873,835
93,520,082

6,873,835
1,759,735,498

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับปี
หุ้นสามัญที่ออกจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2561

745,141,378

891,304,563

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

551

551
891,305,114

(15,628,457)
312,569,136
390,460,761

1,102

745,141,929

15,628,457
45,397,932

312,569,136
2,072,305,736

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
รายได้เงินปันผล
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กยู้ ืม (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ตัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
(กาไร) ขาดทุนจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษทั ย่อย
ที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

188
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

(52,391,899)

(354,938,617)

382,020,563

33,028,614

192,713,727
(39,683,424)
64,436,470
(344,076)
(13,971,087)
(9,452,383)

183,429,725
(35,552,904)
56,811,473
(981,564)
(5,318,029)

1,058,651
(8,272,229)
(46,709,912)
(3,886,111)

-

-

2,411,443
(4,661,375)
1,488,487
(981,564)
(60,000)
8,000,000

34,073,161

(1,896,876)

28
16
18
16

49,377,727
154,205,810

9

-

22,402,859
125,546
(443,301)
2,406,925

71
(1,282,400)
-

77,770
2,406,925

(405,977,462)

33,691,788

(339,786,781)

33,691,788

(39,255)
(10,758,179)

(60,200)
(2,039,616)
(726,346)
(934,497)

(39,255)
(2,263,809)
(891)

(60,200)
(2,039,616)
(726,346)
(505,483)

(2,023,447)

(1,011,935)

(170,376,837)

(7,426,494)

(17,399,811)

28
27
28
27
28
28

2561

หน่วย : บาท

(998,466)

(891)
9

9

(4,029,024)
15,556,076
(410,500)
1,854,722

(2,163,672)

-

83,842,859

-

-

2560

-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้รายได้สญ
ั ญาเช่าการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นลดลง
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) จากการดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

23
14.2
14
17

23

2561

5,807,604
9,359,446
46,288,517
27,860,932
63,477,546

2560

6,152,146
6,261,215
54,946,525
52,315,653
110,754,937
122,219,723

82,310,327
35,147,008
5,576,272
(81,323,199)
13,588,910
15,025,341
63,487,030
(28,142,711)

(256,483,039)
(2,693,616)
(169,985,477)
(8,368,853)
(10,764,122)
234,723,179
25,047,975

(5,591,474)
4,280,698
167,835,748
13,093,901
(54,425,689)
21,483,264
(45,535,153)
102,452,071

(6,588,718)
6,094,486
(66,798,461)
35,382,065
(55,975,868)
21,456,240
(48,489,693)
(114,425,718)

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

648,820

838,028

(26,951,712)

(31,025,318)

(6,555,723)

(601,189)

(721,273)
(1,000,060)
(113,346)

(277,815)
(577,880)
(128,543)

-

-

376,602
(34,965,512)
3,166,353

(5,957)
(32,616,702)
1,050,886
(1,820,410)

(10,345,737)
(42,144,896)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

(28,857,167)
(62,243,393)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกาหนด
9
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
9
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
14.2
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลที่เกีย่ วข้องกัน
30.6
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
18
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ย่อย
ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
14.1
เงินสดรับคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปันผลรับ
27
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

(315,617,305)

(73,692,733)
(146,605,429)
(2,190,969)
(82,858,254)
(511,760,000)
(10,262,372)
(11,880,034)
(9,347,802)
(192,471,587)
(132,100)
16,366,906
2,917,315
174,700,000
293,431,017

(12,676,105)
(4,158,140)
(463,970,000)
(25,804,464)
(105,989,568)
(70,168,033)
(152,330)
156,932,161
769,156,458
5,000,000
9,735,025
42,101,960
9,327,788
3,876,111
9,898
2,942,000
344,076
(36,706,670)
(35,817,138)

หน่วย : บาท

560,982
981,564
(39,708,024)
(591,951,520)

2561
(23,472,070)
(12,582,544)
(25,804,464)
(58,746,000)
(5,055,113)
58,388,441
5,000,000
9,735,025
9,327,788
18,276,111
2,942,000
46,709,912
24,719,086

2560
(73,692,733)
(146,605,429)
(2,190,969)
(82,500,000)
(82,104)
16,366,906
2,917,315
139,000,000
211,726,710
19,986,408
5,000,000
1,330,000
981,564
92,237,668

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะสั้นจากบริษทั อื่น
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษทั ย่อย
เงินสดรับจากใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ย่อย
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริษทั ย่อยได้ออกหุ้นสามัญแล้ว 25
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
โดยไม่เสียอานาจควบคุม
14.1
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจากส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริษทั อื่น
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

845,542,354
600,000,000
80,000,000

17,935,905
344,830,067

-

-

-

211,726,710

1,102

-

48,529,195

-

1,102
-

-

-

9,336,003

-

-

19,986,408

-

-

(40,500,000)
(791,704,608)
(24,960,000)
(800,000,000)
(7,983,649)
(17,867,423)
(108,943,029)

(339,388,220)
(24,960,000)

-

(59,388,220)

(42,308,096)
184,553,022
7,278
142,252,204

(476,642,049)
661,196,460
(1,389)
184,553,022

(9,731,684)
229,735,189

1,102

(59,388,220)

(17,424,708)
25,549,622

(29,393,945)
54,943,567

8,124,914

25,549,622

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534
และมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้
1011 ชั้น 17 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร ถนนพระรามที่ 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น
เพือ่ วัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมบริษัท
การประกอบการธุรกิจของบริษัทยอยในกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
1. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“RWI”) ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูงทัง้ ชนิดเสนเดี่ยวและตีเกลียวและ
ลวดเชื่อมไฟฟา
2. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“UWC”)
ผลิตและจําหนายสินคาอุตสาหกรรมและโครงเหล็กเสาสายสงไฟฟาแรงสูง
เสาโทรคมนาคม โครงเหล็กสถานีไฟฟายอยใหบริการชุบสังกะสี
และจําหนายอุปกรณสงกําลัง
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (“ENS”)
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอน
4. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“PLE”)
รับเหมากอสราง และขุดเจาะอุโมงค
5. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด (“EBM”)
จัดจําหนายเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาชีวมวล
6. บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอนเตอรไพรซ จํากัด (“WJC”) รับจางออกแบบ ผลิตและประกอบโครงสรางเหล็กตามแบบ
7. บริษัท พาราไดซกรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (“PGE”)
โครงการโรงไฟฟาชีวมวล และผลิตภัณฑเกษตรกรรม
8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (“UKB”) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
9. บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร จํากัด (“SLR”)
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด (“SATUEK”)
โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
11. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด (“UAB”) โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
12. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัด (“GEP”) (1) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปจากพืชพลังงาน
13. บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) จํากัด (“UWCC”)
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจําหนายไมสบั แปรรูป
(1) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุน ของบริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัดจํานวน 11,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท รวม
เปนมูลคา 55,000 บาท ทําให บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัดไมถือเปนบริษัทยอยของทางบริษัทตั้งแตวันที่ดังกลาว
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2.

เกณฑการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน
2.1 บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุมบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การ
นําเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2561 เปนตนไป และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2560 เรื่อง “การจัดทําและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “กําหนดรายการยอที่ตอง
มีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
2.3 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด
(มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”)
(ดูหมายเหตุขอ 1)
ข) บริษัทจะถือวามีการควบคุมบริษัทที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับ
หรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของบริษัทที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่ง
การกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได
ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัท
ง) ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุมที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดรายการในการ
จัดทํางบการเงินรวมนี้แลว งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ไดจัดทําขึ้นโดยใชงบการเงินของบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
จ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปน ของบริษัท และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงานและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีปจจุบัน
ในระหวางงวดกลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมรวมถึง
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ
ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนือ้ หาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ
ผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท
2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
2.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมี
ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เปนตนไป ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
ฉบับที่ 15
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจายลวงหนา
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญ โดยกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรูรายได ดังนี้
ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา
ขั้นที่สาม: กําหนดราคาของรายการ
ขั้นที่สี่: ปนสวนราคาของรายการใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่รวมอยูในสัญญา
ขั้นที่หา: รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น
ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กิจการตองรับรูรายไดเมื่อกิจการปฏิบัติ
ตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องรายไดเมื่อมีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท และการอางอิงถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเวนมาตรฐานฉบับตอไปนี้ซึ่งมีการปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมขอกําหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ไดอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคา
ดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน รวมทั้งอธิบายใหชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับ
การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดให
ใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ไดอธิบายใหชัดเจนเกีย่ วกับการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่นๆ หรือการ
โอนจากบัญชีอื่นๆ มาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช
งานของอสังหาริมทรัพยนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตน
ไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ไดเพิ่มขอกําหนดตาง ๆ โดยกําหนดใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ดังตอไปนี้
1) ใหขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิและเงื่อนไขการไดรับ
สิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่
ชําระดวยเงินสด
2) ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ชําระดวยยอดสุทธิจ ากภาระ
ผูกพันภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
3) ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจายชําระดวยเงินสดเปนการจายชําระดวยตราสารทุน
2.6.2 มาตรฐานการรายทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทาง
การเงิน ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบั ญชีที่เริ่ มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป นต นไป ประกอบด วย
มาตรฐานดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

196

รายงานประจำ�ปี 2561

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ มดั งกลาวข างต น กํ าหนดหลั กการเกี่ ยวกับการ
จัดประเภทและการวัดมูลคาเครือ่ งมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย
โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและ
แผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือ
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช
ผูบริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของมาเริ่มถือปฏิบัติกับ
งบการเงินของกลุมบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช โดย
ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวที่มีตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
3.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากทุก ประเภทกับสถาบัน
การเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา โดย
ไมรวมเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงิน ลงทุน ชั่ว คราว ไดแก เงินลงทุนในหลัก ทรัพยเพื่อคา หลัก ทรัพยเผื่อขาย เงิน ฝากธนาคาร
ประเภทเงินฝากประจําที่มีกําหนดระยะเวลามากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน และตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบกําหนดที่มีกําหนดเวลาไถถอนคืนไมเกิน 12 เดือน และไมติดภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขาย
หลักทรัพยเพื่อคา และกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมรับรู
เปนกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงิน ลงทุ นในหลั ก ทรัพย เผื่ อขายแสดงดว ยมูลคายุติธรรม สว นตางระหวางราคาทุน กับมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขายบันทึกเปนผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนภายใตสวนของผูถือหุน
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3.3 ลูกหนี้การคา
ลูก หนี้ ก ารค ารั บรู เ ริ่ มแรกด ว ยมูลคา ตามใบแจงหนี้ และจะวัด มู ลคาตอมาดว ยจํา นวนเงิน ที่
คงเหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลา ค าเผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ หมายถึ งผลต างระหว างราคาตามบั ญชี ข องลู ก หนี้ ก ารค า
เปรียบเทียบกับมูลคาทีค่ าดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นระหวางปจะรับรูไวใน
กําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร
3.4 สินคาคงเหลือ
สิน ค าคงเหลื อของกลุ มบริ ษั ทประกอบดว ย วัต ถุดิบ (เหล็ก ) สิน คาอุต สาหกรรม สิน คาทาง
การเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงาน และสินคาระหวางผลิต
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ราคาทุนของวัตถุดิบ (เหล็ก) สินคาทางการเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงาน และสินคาระหวางผลิต
คํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก สินคาอุตสาหกรรมคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอน
ตนทุนสินคาประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูใน
สถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุน
สินคาคํานวณโดยการใชตน ทุนถัวเฉลี่ยซึ่งไดพิจารณารวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยาง
เหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน
เพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคา
ของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา
(1) บริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงบริษัท (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัท
ควบคุ มกิ จการเมื่ อกลุ มบริษัทมีก ารเปด รับหรือมีสิทธิใ นผลตอบแทนผัน แปรจากการ
เกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถทําใหเกิด ผลกระทบตอผลตอบแทน
จากการใชอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไว
ในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทจะ
ไมนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมบริษัทสูญเสีย
อํานาจควบคุม
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กลุมบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจที่ไมใชการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันโดย
ถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซื้อบริษัทยอย ประกอบดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนใหและหนี้สินที่กอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิมของ
ผูถูกซื้อและสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมบริษัท สิ่งตอบแทนที่โอนให
รวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินที่ผูซื้อคาดวาจะตองจายชําระตามขอตกลง
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น มูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่
ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจดวยมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมบริษัทวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมี
อํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของ
ผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อ
ถืออยูใ นผูถูกซื้อกอนหนาการรวมธุร กิจ ใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาใหมนั้นในกําไรหรือขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่ ค าดว าจะต องจ ายโดยกลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ด ว ยมู ล ค ายุ ติ ธรรม ณ วั น ที่ ซื้ อ
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อ
ซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูผลกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน
หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของ
ผูถือหุนตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไว ในสวนของ
ผูถือหุน
สวนเกินของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ
และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อที่ผูซื้อ
ถืออยูกอนการวมธุรกิจที่มากกวามูลคายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา
ที่ระบุไดตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวน
ของผูถือหุนของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคาราคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเนื่องจากมีการตอรองราคาซื้อจะรับรูสวนตางโดยตรงไปยัง
งบกําไรขาดทุน
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บริษัทจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวาง
กลุมบริษัท ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้น
มีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทยอย
ไดถูกเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อ
การดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ง
ตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ตนทุนนั้นจะรวมสวนแบงตนทุนทางตรง
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุขอ 14.1
(2) รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกัน กับสวนที่
เป น ของผู ถือ หุ น กลุ มบริ ษั ท สํ าหรับ การซื้ อสว นไดเ สีย ที่ไ มมี อํานาจควบคุ ม ผลตา ง
ระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและมูลคาตามบัญชีข องสินทรัพยสุทธิของหุน ที่ซื้อมาใน
บริษัทยอยและกําไรหรือขาดทุนจากการขายสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึก
ในสวนของผูถือหุน
(3) การจําหนายบริษัทยอย
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุม ตองหยุด รวมบริษัทยอยในการจัดทํางบการเงิน รวม
สวนไดเสียในกิจการที่เหลืออยูจะวัดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงใน
มูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของ
มูลคาของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู
ในรูปของบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นจะถูกจัดประเภทใหมเสมือน
วากลุมกิจการมีการจําหนายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป
(4) บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซึ่ง
โดยทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดง
ในงบการเงินรวม
รายชื่อบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุขอ 14.2
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(5) การรวมการงาน
เงินลงทุนในการรวมการงานจะถูกจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันหรือการรวมคา
โดยขึ้นอยูกับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผูเขารวมการงานนั้นมากกวาโครงสราง
รูปแบบทางกฎหมายของการรวมการงาน
การดําเนินงานรวมกัน
การรวมการงานจัดประเภทเปนการดําเนินงานรวมกันเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย
และมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวของกับการรวมการงานนั้น โดยรับรูสิทธิโดยตรงใน
สิน ทรั พ ย หนี้ สิ น รายได แ ละค าใช จา ยของการดํ า เนิ น งานร ว มกั น และส ว นแบง ใน
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายที่รวมกันถือครองหรือกอขึ้น ซึ่งรายการดังกลาวจะ
แสดงรวมกับรายการแตละบรรทัดในงบการเงิน
การรวมคา
การรวมการงานจัดประเภทเปนการรวมคาเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการ
รวมการงานนั้น เงินลงทุนในการรวมคารับรูโดยใชวิธีสวนไดเสีย
รายชื่อการรวมคาของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุขอ 14.3
(6) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุน
ของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู
ถาสวนไดเสียของผูถือหุนในบริษัทรวมและการรวมคานั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญ บริษัทตองจัดประเภทรายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือ
ขาดทุ นเฉพาะสั ดส วนในสว นไดเสียของผูถือหุน ที่ลดลง กําไรและขาดทุน จากการลด
สัดสวนในบริษัทรวมและการรวมคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลัง
การไดมาจะรวมไวในกําไรหรือขาดทุน และสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึน้
ภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบง
ขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวน
ไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคานั้น ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ
ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและ
การรว มคา นั้น กลุม บริษัท จะไมรับ รูสว นแบงขาดทุน อีก ตอ ไป เวน แตก ลุมบริษ ัท มี
ภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรว มและการรว มคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรว ม
และการรวมคา
กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญ ชีวามีข อบงชี้ที่แสดงว าเงินลงทุนใน
บริ ษั ทร ว มและการร ว มค าเกิด การดอ ยคาหรือ ไม หากมีขอบงชี้เ กิด ขึ้น กลุ มบริษัทจะ
คํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตาม
บัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษัทรวม
และการรวมคาในกําไรหรือขาดทุน
(7) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา จะบันทึก
บั ญ ชี ด ว ยราคาทุ น หั ก ค า เผื่ อ การด อ ยค า (ถ า มี ) ต น ทุ น จะมี ก ารปรั บเพื่ อสะท อนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสิ่งตอบแทนที่คาดวาตอง
จาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้
3.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน แสดงดวยมูลคายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผูประเมินราคาอิสระภายนอกไดประมาณการไว
และจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 3 ป สวนอาคารและอุปกรณทั้งหมดวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวย
คาเสื่อมราคาสะสม ตนทุนเริ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพย
หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
แกกลุมบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวน
ที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู
ตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดขึ้น
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การตีราคาที่ดินทําใหมูลคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู
ในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน และหากมูลคาของสวนที่เคยมีการตี
ราคาเพิ่มนั้นลดลง บริษัทตองนําสวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมไปรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และลดสว นเกินทุนจากการตีร าคาสินทรัพยขางตน ที่อยูในสว นของผูถือหุนลดลงตามไปดว ย
สวนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในแตละป
ที่ดินไมมีการคิดคาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง เพื่อลดราคา
ทุนแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
อาคารและสวนปรับปรุง
อาคารโรงงานผลิตไฟฟาและพลังงานความรอน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องขุดเจาะอุโมงค
เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

10 - 20 ป
15 ป (ตามอายุสัญญา)
5 - 15 ป
5 - 15 ป
5 - 10 ป
5 ป

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผูบริหารของกลุมบริษัทจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคา
คงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจาก
สิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรู
บัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน
ในการจําหนายสินทรัพยที่มีการตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะโอนไปยัง
กําไรสะสม
3.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยที่ถือครองโดยกลุมบริษัทเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้น
ของมูลคาของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไวใชงานโดยกิจการในกลุมบริษัท จะถูกจัด
ประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนา
เพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีราคาทุน รวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของ
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การรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาบัญชี ของสิ นทรัพยจะกระทํ าก็ตอเมื่อมีความเปนไปได
คอนข างแนที่กลุมบริ ษัทจะได รั บประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจายนั้น และตนทุน
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ คาซอมแซมและบํารุงรักษาทั้งหมดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จะตัดมูลคาตามบัญชีของ
สวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจากการรับรูเมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะบันทึกดวยวิธีราคาทุนหักคาเสื่อม
ราคาสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
ที่ดินไม มีการหั กคาเสื่อมราคา คาเสื่ อมราคาของอสั งหาริ มทรั พยเพื่ อการลงทุ นคํ านวณตามวิ ธี
เสนตรง เพื่อปนสวนราคาทุนตลอดประมาณอายุการใหประโยชนดังนี้
อาคาร

20 ป

การรวมรายจายในภายหลังเขาเปนมูลคาบัญชีของสินทรัพยจะกระทําก็ตอเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจายนั้น และตนทุ น
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ คาซอมแซมและบํารุงรักษาทั้งหมดจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นสวนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน จะตัดมูลคาตามบัญชี
ของสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
3.8 คาความนิยม
คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอย จะแสดงเปน รายการแยกตางหากในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม
คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
คาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือตามบัญชี
ของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิด
กระแสเงินสด โดยที่หนวยนั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับ
ประโยชนจากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุสวนงานดําเนินงานได
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3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่การซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจาก
ตนทุนในการไดมาและการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถที่นํามาใชงานไดตาม
ประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5-10 ป
สิทธิการใชระบบทอยอยเพื่อสงกาซ
ตนทุนระบบทอยอยเพื่อสงกาซในโครงการลงทุนผลิต และจําหนายกระแสไฟฟา และพลังงาน
ความรอนที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัดแสดงในราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสม
และคาเผื่อดอยคา (ถามี) ตนทุนระบบทอยอยเพื่อสงกาซถูกตัดจําหนาย และบันทึกในกําไรหรือ
ขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสน ตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
โดยประมาณ 15 ป
สิทธิการใหบริการภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา
สิทธิภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาเกิดขึ้นจากการซื้อบริษัทยอย โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุสัญญา
ระหวาง 8 ถึง 13 ป โดยใชวิธีเสนตรง
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที
3.10 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด (เชน คาความนิยม) ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูก
ทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา
เมื่อมีเหตุ ก ารณ หรื อสถานการณ บงชี้วาราคาตามบัญ ชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวา
จะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคา
จากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของ
การประเมินการดอยคา สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซึ่งรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจาก
การดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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3.11 สัญญาเชา - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปน
สว นใหญ สั ญ ญาเช านั้ น ถือเป นสั ญญาเชาดําเนินงาน เงิน ที่ตองจายภายใตสัญ ญาเชาดังกลาว
(สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรง
ตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน
เจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคา
ใดจะต่ํากวา
จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหัก
คาใช จายทางการเงิ น จะบัน ทึ ก เป น หนี้สิน ระยะยาว สว นดอกเบี้ยจายจะบัน ทึกในกําไรหรือ
ขาดทุ นตลอดอายุ ข องสัญ ญาเช าเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปน อัต ราคงที่สําหรับยอด
คงเหลือของหนี้สิน ทรัพยที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาเชา - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาการเงินดวยมูลคาปจจุบันของ
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของ
ลูกหนี้บันทึก เปนรายไดทางการเงิน คางรับ รายไดจ ากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของ
สัญญาเช าโดยใช วิ ธีเงิ น ลงทุ น สุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุก งวด ตนทุน ทางตรง
เริ่มแรกที่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี้สัญญาเชาการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรูโดยลดจากรายได
ตลอดอายุของสัญญาเชา
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3.12 ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สําหรับโครงการผลประโยชนคือโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมใชโครงการเงินสมทบ
ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ โดยสวนใหญจะขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน อายุ จํานวนปที่ใหบริการ และคาตอบแทน
หนี้สินสํ าหรั บโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา
ปจจุบันของประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการหนี้สินนี้คํานวณโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งมูลคาปจจุบันของ
โครงการผลประโยชน จ ะประมาณโดยการคิ ด ลดกระแสเงิน สดออกในอนาคต โดยใชอั ต รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพัน และ
วันครบกําหนดของหุนกูใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชนเมื่อ
เกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมและไดรวมอยูในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุนเกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ หรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานจะตอง
รับรูในสวนของผูถือหุนผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
ตนทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวของกับการแกไขโครงการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อ
การแกไขโครงการมีผลบังคับใช
3.13 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
กลุมบริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม เงิน สดรับจากการขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (ถามี) หลังจากหักคาใชจายที่เกี่ยวของแลวจะแสดงไวภายใตหัวขอ “ใบสําคัญแสดง
สิทธิ” ในสวนของผูถือหุน เมื่อมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้น เงินที่ไดรับจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนทุนเรือนหุน
3.14 สัญญากอสราง
สัญญาก อสร างคือสั ญญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อกอสรางสิ นทรั พยร ายการเดียวหรือหลาย
รายการซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิดหรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่
หรือเชื่อมโยงกันดวยวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย
เมื่อผลการดําเนินงานตามสัญญากอสรางไมสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายไดตาม
สัญญากอสรางจะรับรูไดไมเกินกวาตนทุนตามสัญญาซึ่งคอนขางแนวาจะไดรับคืน ตนทุนตาม
สัญญาจะรับรูเปนคาใชจายในงวดเมื่อเกิดขึ้น
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เมื่อผลการดําเนินงานตามสัญญากอสรางสามารถประมาณการไดอย างนาเชื่อถือ และมีความ
เปน ไปไดที่สัญญากอสรางจะมีกําไรใหรับรูร ายไดต ลอดระยะเวลาของสัญญากอสราง เมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งหมดเกินกวารายไดคากอสรางทั้งหมด กลุม
บริษัทจะรับรูขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันที
ในการกําหนดขั้น ความสําเร็จของงานกอสราง จะไมพิจารณาตน ทุนการกอสรางที่เกิด ขึ้นใน
ระหวางปที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในอนาคต ซึ่งแสดงอยูในรูปสินคาคงเหลือจํานวนเงินที่จายเปน
เงินลวงหนา หรือสินทรัพยอื่นขึ้นอยูกับลักษณะของตนทุน
กลุมบริษัทแสดงจํานวนเงิน ทั้งสิ้นที่บริษัทมีสิทธิ เรียกรองจากผูวาจางสําหรับงานก อสรางทุ ก
สัญญาเปนสินทรัพยของบริษัทสําหรับตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรที่รับรู (หักดวยรายการขาดทุนที่
รับรูแลว) สูงกวาจํานวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ซึ่งจํานวนเงินที่เรียกเก็บที่ลูกคายังไมไดชําระและ
จํานวนเงินประกันผลงานจะรวมอยูภายใตหัวขอ ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กลุมบริษัทจะแสดงจํานวนเงินทั้งสิ้นที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกรองจากบริษัทสําหรับงานกอสรางทุก
สัญญาเปนหนี้สินของบริษัทสําหรับจํานวนเงินที่เรียกเก็บมากกวาตนทุนที่เกิดขึน้ และกําไรที่รับรู
(หักดวยรายการขาดทุนที่รับรูแลว)
3.15 การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
สินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรื อ
บริหารสิน คาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีค วามไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคานั้น ไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยาง
นาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
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รายไดจากการขายไฟฟาและพลังงานความรอน
รายไดจากการขายไฟฟาและพลังงานความรอน รับรูตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาโครงการ
ลงทุนผลิตและจําหนายไฟฟาและพลังงานความรอน ซึ่งรายได จากการขายไฟฟา คํานวณจาก
ปริมาณกระแสไฟฟาที่จายจริงตามมิเตอรที่ยอมรับการสงมอบกับราคาเฉลี่ยคากระแสไฟฟาใน
เดือนนั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา สวนรายไดจากการขายพลังงานความรอน คํานวณ
จากปริมาณพลังงานความรอนที่จายจริงตามมิเตอรที่ยอมรับการสงมอบในอัต ราเทากับการ
ซื้อกาซธรรมชาติในเดือนนั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
รายไดจากงานโครงการ
รายไดจากงานโครงการรับรูในกําไรหรือขาดทุน เมื่องานผลิตสําเร็จซึ่งตรวจรับงานและสงมอบ
งานใหแกผูซื้อ ณ หนาโรงงานของกลุมบริษทั เรียบรอยแลว เนื่องจากกลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาหรืองานโครงการที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว
สําหรับงานโครงการที่กลุมบริษัทตองมีการขนสงผลงานใหกับลูกคา จะรับรูรายไดในงบกําไร
ขาดทุน และกํ าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เมื่ อลูก คา ไดรับมอบผลงานและลงนามตรวจรับงาน
พรอมออกใบแจงหนี้และใบสงของ(ถามี) การรับมอบผลงานอาจแบงเปนสัดสวนตามผลงานที่
บริษัทไดสงมอบแกลูกคา
รายไดจากการขุดเจาะอุโมงค
รายไดจ ากการขุด เจาะอุ โ มงค ประกอบดว ยจํานวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ต กลงไวในสัญ ญาบวก
จํานวนที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกรองคาเสียหาย
หรือการจายเงินเพื่อจูงใจ หากมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะกอใหเกิดรายไดและสามารถวัด
มูลคาไดอยางน าเชื่ อถื อ เมื่ อสามารถประมาณผลของงานขุดเจาะอุโ มงคต ามสัญญาไดอยาง
นาเชื่อถือ รายไดและตนทุนจากการขุดเจาะอุโมงคจะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นตามความสําเร็จของงานที่ไดสงมอบและออกใบแจงหนี้แลว
หากผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานขุดเจาะและจากการรับจางและงานโครงการ จะรับรูใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที
รายไดจากการใหเชา
รายไดคาเชารับรูในกําไรหรือขาดทุนตามรายไดที่กําหนดในสัญญาตามงวดที่ถึงกําหนดชําระ
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รายไดอื่นและคาใชจาย
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
3.16 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยจํานวนรวมของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดที่ตองชําระ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรับ
งวด กําไรทางภาษี แตกตางจากกําไรที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเนื่องจากกําไรทางภาษีไมไดรวม
รายการที่สามารถถือเปนรายไดหรื อค าใช จ ายทางภาษี ในงวดอื่ นๆ และไม ได รวมรายการที่ ไม
สามารถถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณโดยใชอัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใชหรือคาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐาน
ภาษี) บริษัทรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการและรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแน
วากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชนได
บริ ษัททบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของแตละงวด และจะลดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลงเมื่อบริษัท
เห็นวาไมนาจะมีความเปนไปไดอีกตอไปวากิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนได ทั้งนี้สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่ปรับลดลงนั้น บริษัทจะกลับรายการใหเทากับจํานวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัท
จะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนได
บริษัทคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวยอัตราภาษีที่คาดวาจะใชใน
งวดที่สินทรัพยจะมีการรับรูหรือหนี้สินจะมีการจายชําระโดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใชอยูหรือ
อัตราที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัทจะนํารายการสินทรัพยภาษีเงินไดมาหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินไดเมื่อบริษัทมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการนําสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดังกลาวมาหักกลบกันและ
บริษัทตั้งใจจะชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจจะรับรูสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
บริษัทรับรูภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนรายไดหรือคาใชจายและ
นําไปรวมเปนกําไรหรือขาดทุนสําหรับป
3.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปที่เปนของ
ผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุค คลภายนอกในระหวางป
ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนใชจํานวนหุนสามัญถัว เฉลี่ยถว งน้ําหนัก ตามระยะเวลาการรับชําระคา
หุนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระ และในกรณีที่ลดทุนใชจํานวนหุน สามัญถัว เฉลี่ยถว งน้ําหนัก
ตามระยะเวลาการจดทะเบียนการลดทุน กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณจากจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่รวมสมมติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาไดถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด
3.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงิน ของ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดําเนินงานอยู (สกุลเงิน ที่ใ ชใ นการดําเนิน งาน)
งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและสกุลเงิน ที่
ใชนําเสนองบการเงินของกลุมบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกําไร
และรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ไดบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน
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เมื่อมีการรับรูรายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น องคประกอบของอัต ราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรูกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงิน
ไวในกําไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้น
จะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนดวย
(ค) กลุมบริษัท
การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุมบริษัท (ที่มิใชสกุลเงินของ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่
ใชนําเสนองบการเงินไดถูกแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินดังนี้
•

•

•

สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินแตละงวดแปลงคาดวยอัตราปด ณ
วันที่ของแตละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
รายไดและคาใชจายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แปลงคาดวยอัตรา
ถัวเฉลี่ย และ
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

คาความนิยมและการปรับมูลค ายุติธรรมที่เกิ ดจากการซื้อหน วยงานในตางประเทศถือเป น
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานในตางประเทศนั้นและแปลงคาดวยอัตราปด
3.19 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่
เกิด ขึ้นในสภาพปกติร ะหวางผูรวมตลาด ณ วัน ที่วัด มูลคา ไมวาราคานั้น จะสามารถสังเกตได
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยหรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือหนี้สิน
นั้นซึ่งผูรวมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันที่วัดมูลคา
โดยการวัดมูลคายุติธรรมและ/หรือการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมนี้ใชตามเกณฑตามที่กลาว
ยกเวนการจายโดยใชหุนเปนเกณฑภายใตขอบเขตของมารตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2560) รายการเชาภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
และการวัดมูลคาที่มีลักษณะคลายคลึงกับมูลคายุติธรรม แตไมใชมูลคายุติธรรม เชน มูลคาสุทธิที่
จะไดรับในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) หรือมูลคาจากการใชในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
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นอกจากนี้ การวัดมูลคายุติธรรมไดจัดลําดับชั้นเปนระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบง
ตามลําดับขั้นของขอมูลที่สามารถสังเกตได และตามลําดับความสําคัญของขอมูลที่ใชวัดมูลคา
ยุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้
- ระดับที่ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย
หรือหนี้สินอยางเดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
- ระดับที่ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยนั้น
หรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
3.20 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของกลุมบริษัท
ตองอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้ง
ขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได และ
คาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใต
เหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น
การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังตอไปนี้
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคาคงเหลือนั้ น โดยคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
พิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขายสินคานั้น และคาเผื่อ
สําหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละ
ชนิด
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและที่ดิน
อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะ
ได รั บคื นต่ํ ากว ามูลค าตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหารใชวิธีพิจารณาจากรายได
โดยอางอิงจากการประเมินมูลคายุติธรรมในงวดปจจุบันและงวดกอนโดยผูประเมินราคาอิสระ
ขอสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดอธิบาย
ไวในหมายเหตุขอ 15
คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
4.

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติซึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ ความเสี่ยงดานสภาพคลองและการไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมกิจการไมไดถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เปน
ตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา
การจัดการความเสี่ยง เปนสวนที่สําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมี
ความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุน ที่เกิดจากความเสี่ยง และ
ตนทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุม
บริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
4.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุม
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทมีการดูแลความเสี่ยงดานอั ตราดอกเบี้ยมาโดย
ตลอด โดยปจจุบันอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงที่
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อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และ
ระยะที่ครบกําหนดชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
หุนกูระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

(รอยละตอป)
4.00 - 7.43
6.25
6.25
MLR-1
2.75 - 6.85

อัตราดอกเบี้ย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
หุนกูระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

(รอยละตอป)
4.00 - 7.43
5.40
MLR-1
2.75 - 6.85

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป
แตภายใน 5 ป
บาท
บาท
380,369,239
39,500,000
24,520,000
7,032,987
451,422,226

380,369,239
39,500,000
600,000,000 600,000,000
24,520,000
2,497,854
9,530,841
602,497,854 1,053,920,080

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป
แตภายใน 5 ป
บาท
บาท
325,510,525
800,000,000
24,960,000
8,114,431
1,158,584,956

รวม
บาท

รวม
บาท

325,510,525
800,000,000
24,520,000
49,480,000
9,400,059
17,514,490
33,920,059 1,192,505,015

4.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินคาที่เปน
เงิ น ตราต า งประเทศที่ ไ ม เ ป น สาระสํ า คั ญ กลุ ม กิ จ การจึ ง ไม ไ ด ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

215

4.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําใหเชื่อมั่นไดวาได ขายสินคาปละบริการใหแกลูกค าที่ มี
ประวัติสินเชื่อที่อยูในระดับเหมาะสม โดยการวิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกราย รวมทั้งได
ติดตามหนี้อยางใกลชิด การขายสินคาโดยสวนใหญมีการรับคาสินคาเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาและ
เรียกเก็บเงินลวงหนากอนเริ่มดําเนินงาน สําหรับรายการเงินสดกลุมบริษัทไดทํารายการกับสถาบัน
การเงินที่มีความนาเชื่อถือ
4.4 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพื่อทําใหผลกระทบจาก
ความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
5.

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุ นใหมั่นคงเพื่ อรักษานักลงทุน เจาหนี้ และ
ความเชื่อมั่นของตลาดและกอใหเกิด การพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอ
สวนของผูถือหุน ซึ่งไมรวมสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม อีกทั้งยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนสามัญ

6.

ขอมูลการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทไดพิจารณาการนําเสนอขอมูลการเงินจําแนกตามสวนงานทั้งในสวนของการแสดงสวนงาน
ธุรกิจ และสวนงานภูมิศาสตรในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากกําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินไดเปนหลัก ผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูง สุด ด า นการดํ าเนิ น งานหมายถึ งบุ ค คลที่มี หน า ที่ใ นการจั ด สรรทรัพ ยากรและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการบริษัท ที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
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สวนงานตามภูมิศาสตร
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเปนสวนใหญ ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวากลุมบริษัท
มีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว
สวนงานตามธุรกิจ
กลุมบริษัทเสนอขอมูลจําแนกตามสวนงาน โดยแบงตามสวนงานตามธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
สวนงานที่ 1 คือ ธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอื่น
สวนงานที่ 2 คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเสนเดี่ยวและตีเกลียว และลวด
เชื่อมไฟฟา
สวนงานที่ 3 คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายโครงเหล็กชุบสังกะสีสําหรับเสาสายสงไฟฟาแรงสูงเสาโทรคมนาคม
และโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย ใหบริการชุบสังกะสีและจําหนายสินคาอุปกรณสงกําลัง
รวมถึงธุรกิจออกแบบผลิต และจําหนายโครงสรางหลักตามแบบ
สวนงานที่ 4 คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและพลังงานความรอน
สวนงานที่ 5 คือ ธุรกิจรับเหมากอสรางและขุดเจาะอุโมงค
สวนงานอื่น ไดแก ธุรกิจ เกษตรกรรม
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายไดรวม
หัก รายการระหวางกัน
รายไดสุทธิ
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
สินทรัพยถาวรของสวนงาน
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

สวนงานที่ 1
ลานบาท

สวนงานที่ 2
ลานบาท

สวนงานที่ 3
ลานบาท

งบการเงินรวม
สวนงานที่ 4
ลานบาท

415.58
(71.20)
344.38
245.28

1,106.64
(1.40)
1,105.24
53.45

1,582.05
(70.12)
1,511.93
(436.48)

310.96
(4.15)
306.81
26.85

5.16

231.77

1,505.81

2.21

สวนงานที่ 5
ลานบาท

รวม
ลานบาท

0.36
(8.17)

0.06
0.06
(1.25)

3,415.65
(146.87)
3,268.78
(120.32)

54.20

0.09

1,799.24
4,064.50
5,863.74

-

0.36

สวนงานอื่น
ลานบาท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายไดรวม
หัก รายการระหวางกัน
รายไดสุทธิ
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน
สินทรัพยถาวรของสวนงาน
สินทรัพยอื่น
สินทรัพยรวม

สวนงานที่ 1
ลานบาท

สวนงานที่ 2
ลานบาท

สวนงานที่ 3
ลานบาท

งบการเงินรวม
สวนงานที่ 4
ลานบาท

163.72
(194.99)
(31.27)
(152.04)

944.89
(0.35)
944.54
81.23

1,094.08
(105.49)
988.59
30.18

635.51
(18.50)
617.01
(128.19)

1.10

228.26

365.35

1,020.98

สวนงานที่ 5
ลานบาท

รวม
ลานบาท

0.04
(34.34)

31.64
31.64
(107.31)

2,869.88
(319.33)
2,550.55
(310.47)

61.55

208.70

1,885.94
4,167.03
6,052.97

-

0.04

สวนงานอื่น
ลานบาท

7. มูลคายุตธิ รรม
7.1 การประมาณการมูลคายุติธรรม
ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการ
ประมาณมูลคา ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
•
ขอมู ลระดับที่ 1 ไดแก ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม ตองปรั บปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคลอง
สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
•
ขอมูลระดับที่ 2 ไดแก ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1
ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมา
จากราคา) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
•
ขอมู ลระดั บที่ 3 ไดแก ขอมูลสําหรับสินทรัพย หรื อหนี้สินซึ่ งไมได อางอิ งจากขอมูลที่
สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได)
ตารางตอไปนี้แสดงถึงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ซึ่งไมรวม
เงินฝากประจําที่แสดงภายใต หลักทรัพยที่ถือไวจนครบกําหนดภายใน 1 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 ดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย
หลักทรัพยเพื่อคา
• กองทุนรวม
• ตราสารทุน
หลักทรัพยเผื่อขาย
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2561
ขอมูลระดับที่ 1 ขอมูลระดับที่ 2
บาท
บาท

729,131,875
729,131,875

3,282,833
178,229,328
181,512,161

2560
ขอมูลระดับที่ 1 ขอมูลระดับที่ 2
บาท
บาท

136,766,739
136,766,739

8,242,687
480,740,408
488,983,095

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย
หลักทรัพยเพื่อคา
• กองทุนรวม
• ตราสารทุน

2561
ขอมูลระดับที่ 1 ขอมูลระดับที่ 2
บาท
บาท

466,526,735
466,526,735

3,282,833
3,282,833

2560
ขอมูลระดับที่ 1 ขอมูลระดับที่ 2
บาท
บาท

155,533,062
155,533,062

8,242,687
8,242,687

ไมมีการโอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป
กลุมบริษัทไดมีการจัดประเภทรายการใหมของกําไรจากเงินลงทุนเผื่อขายจํานวน 4,122,566
บาท (31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,389,449 บาท)
7.2

8.

เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
หลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายตราสารทุน ซึ่งมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2 วัดมูลคา
ยุติธรรมโดยใชวิธีคิดมูลคาสินทรัพยสุทธิ (“NAV”) ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเปนขอมูลที่เผยแพรใน
ตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย ซึ่งคํานวณโดยผูจัดการกองทุนผูออกตราสารนั้น

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
8.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแส
รายวันและออมทรัพย
เงินฝากธนาคารระยะสั้น

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
1,362,731
1,131,538
137,647,041
3,473,625
142,252,204

178,517,131
4,673,160
184,553,022

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
8,180
729
7,746,046
370,688
8,124,914

25,181,127
367,766
25,549,622

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.80 - รอยละ 1.38 ตอป
(31 ธันวาคม 2560 : รอยละ 0.80 - รอยละ 0.95 ตอป) และเงินฝากดังกลาวมีระยะเวลาครบกําหนด
ไมเกิน 3 เดือน
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8.2 รายการที่ไมเปนตัวเงินที่มีสาระสําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณ
สัญญาเชาการเงินจากการซื้อ
อุปกรณ

9.

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
39,595,091
475,479
156,066

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
-

4,051,081

-

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย
งบการเงินรวม

หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยที่ถือไวจนครบกําหนด
ภายใน 1 ป

2561
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
บาท
บาท
505,838,271
732,414,708
179,054,316
178,229,328

ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
บาท
บาท
325,218,227
145,009,426
478,633,096
480,740,408

5,639,275
690,531,862

4,330,296
808,181,619

5,639,275
916,283,311

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลักทรัพยเพื่อคา
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-

รายงานประจำ�ปี 2561

2561
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
บาท
บาท
309,423,812
469,809,568

2560

2560

4,330,296
630,080,130

ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
บาท
บาท
343,984,550
163,775,749

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
หลักทรัพย
เพื่อคา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาตามบัญชีตนป
ลงทุนเพิ่ม
จําหนายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ราคาตามบัญชีปลายป
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาตามบัญชีตนป
ลงทุนเพิ่ม
จําหนายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ราคาตามบัญชีปลายป

บาท

งบการเงินรวม
หลักทรัพย หลักทรัพยที่ถือไว
เผื่อขาย
จนครบกําหนด
ภายใน 1 ป
บาท
บาท
4,330,296
4,158,140
(2,861,129)

รวม
บาท

145,009,426
328,293,410
(146,904,845)

480,740,408
463,970,000
(765,127,434)

406,016,717
732,414,708

(1,353,646)
178,229,328

11,968
5,639,275

404,663,071
11,968
916,283,311

113,571,584
222,489,131
(155,012,776)

141,125,350
511,760,000
(172,676,555)

75,891,346
82,858,254
(154,431,015)

330,588,280
817,107,385
(482,120,346)

(33,631,588)
(2,406,925)
145,009,426

531,613
480,740,408

11,711
4,330,296

(33,099,975)
(2,406,925)
11,711
630,080,130

-

630,080,130
796,421,550
(914,893,408)
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หลักทรัพย
เพื่อคา
บาท

รวม

บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
มูลคายุติธรรม

505,838,271
226,576,437
732,414,708

179,054,316
(824,988)
178,229,328

5,639,275
5,639,275

690,531,862
225,751,449
916,283,311

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
มูลคายุติธรรม

325,218,227
(180,208,801)
145,009,426

478,633,096
2,107,312
480,740,408

4,330,296
4,330,296

808,181,619
(178,101,489)
630,080,130

หลักทรัพยเพื่อคา
ราคาตามบัญชีตนป
ลงทุนเพิ่ม
จําหนายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายป

หลักทรัพยเพื่อคา
ราคาทุน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น
มูลคายุติธรรม
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งบการเงินรวม
หลักทรัพย หลักทรัพยที่ถือไว
เผื่อขาย
จนครบกําหนด
ภายใน 1 ป
บาท
บาท

รายงานประจำ�ปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
163,775,749
36,054,614
(69,846,832)
339,826,037
469,809,568

173,687,780
222,489,131
(196,362,649)
(2,406,925)
(33,631,588)
163,775,749

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
309,423,812
160,385,756
469,809,568

343,984,550
(180,208,801)
163,775,749

กําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถวิเคราะหไดดังนี้

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
กําไรจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนในบริษัทยอย
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเพื่อคา
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (หมายเหตุขอ 14.1)
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ระยะสั้น

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
10,759,070
5,294,892
-

406,016,717
416,775,787

-

(33,631,588)
(2,406,925)
(30,743,621)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
2,264,699
3,271,445
1,011,935

170,376,837

339,826,037

(33,631,588)

7,426,494

17,399,811

350,529,165

(2,406,925)
155,009,580

บริษัทรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 5.94 ลานบาท - สุทธิจากภาษีเงินได (2560 : 5.24
ลานบาท - สุทธิจากภาษีเงินได) และรับรูกําไรจากการขายใบสําคัญสิทธิที่จะซื้อหุนในบริษัทยอย จํานวน
0.81 ลานบาท - สุทธิจากภาษี (2560 : 169.38 ลานบาท - สุทธิจากภาษี) ในสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
ในงบการเงินรวม
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10. ลูกหนี้
10.1 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - บุคคลภายนอก
- สุทธิ
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุขอ 30.5)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้อื่น - กรรมการ
(หมายเหตุขอ 30.5)
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
- สุทธิ (หมายเหตุขอ 30.5)
รายไดคางรับ - บุคคลภายนอก
รายไดคางรับ - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุขอ 30.5)
คาใชจายจายลวงหนา
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รายงานประจำ�ปี 2561

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
780,408,952
790,256,130
(105,700,264) (105,551,088)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
84,108,921
84,178,921
(84,108,921) (84,178,921)

674,708,688

684,705,042

-

-

15,590,445
-

14,120,263
(14,120,263)

-

-

-

-

15,590,445
130,292,664
2,704,317

30,501,068
-

590,547
-

528,783
-

777,809
51,671,471

172,434,011
18,828,503

63,096

112,322

923,186
21,205,485
897,874,065

404,556
34,626,741
941,499,921

24,056,876
350,880
25,061,399

12,317,573
431,121
13,389,799

ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ไดดังนี้

บุคคลภายนอก
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุขอ 30.5)
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

367,027,487

546,906,261

-

-

248,008,593
52,785,132
6,632,513
105,955,227
780,408,952
(105,700,264)
674,708,688

125,796,395
11,946,361
1,947,141
103,659,972
790,256,130
(105,551,088)
684,705,042

84,108,921
84,108,921
(84,108,921)
-

84,178,921
84,178,921
(84,178,921)
-

15,590,445

-

-

-

15,590,445
15,590,445

14,120,263
14,120,263
(14,120,263)
-

-

-
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10.2 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
ครบกําหนดชําระภายใน 2 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกําหนดชําระเกินกวา 5 ป
หัก คาใชจายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2561

2561
บาท
52,995,047
135,670,417
75,339,842
264,005,306
(60,174,662)
203,830,644
(6,000,000)
197,830,644

2560
บาท
52,995,047
168,574,840
95,430,467
317,000,354
(78,022,702)
238,977,652
(6,000,000)
232,977,652

งบการเงินรวม

2561
บาท
38,064,192
159,766,452
197,830,644

2560
บาท
35,147,008
197,830,644
232,977,652

11. เงินใหกยู ืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

บุคคลภายนอก
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
- สัญญาใหกูยืมระยะสัน้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุขอ 30.6)
- ตัวสัญญาใชเงิน
-สัญญาใหกูยืมระยะสัน้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

8,850,000
(8,850,000)
-

9,452,383
8,850,000
(18,302,383)
-

8,850,000
(8,850,000)
-

9,452,383
8,850,000
(18,302,383)
-

8,682,290
8,682,290
8,682,290

8,858,890
8,858,890
8,858,890

208,286,000
(39,900,000)
168,386,000
168,386,000

163,940,000
(39,900,000)
124,040,000
124,040,000

ในระหวางป 2560 บริษัทไดทําการประเมินการไดรับคืนของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยแหงหนึ่ง และ
ไดรับรูหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 8.00 ลานบาท ไวภายใต “คาใชจายอื่น” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
12. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย
งบการเงินรวม

วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
งานระหวางทํา
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
หัก คาเผือ่ การลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

2561
บาท
361,584,093
24,590,589
378,953,963
95,872,057
33,805,433
894,806,135
(53,730,017)
841,076,118

2560
บาท
390,213,810
57,928,478
290,032,458
75,308,190
813,482,936
(19,656,856)
793,826,080
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ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตน ทุน ขายสําหรับปสิ้น สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
ตนทุนขาย
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคาของสินคาคงเหลือ (กลับรายการ)

2561
บาท

งบการเงินรวม

1,677,794,570
34,073,161
1,711,867,731

2560
บาท

1,473,173,509
(1,351,124)
1,471,822,385

13. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถอื ไวเพื่อขาย
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาขายที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรบางสวน ซึ่งมีราคา
ทุนจํานวน 173.37 ลานบาท ใหกับบริษัทแหงหนึ่งในราคา 152.17 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 กลุมบริษัทจึงไดจดั ประเภทรายการใหมไปเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขาย และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวจํานวน 21.20 ลานบาทในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14. เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษทั รวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา
14.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอยมีดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท
ถือหุนทางตรง
1. บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)

3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
4. บริษัท ไปปไลน เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
5. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส
จํากัด
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี
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ลักษณะธุรกิจ

ทุนที่ออกและชําระแลว
ประเทศ
2561
2560
ที่จดทะเบียน ลานบาท
ลานบาท

สัดสวนการลงทุน
2561
2560
รอยละ
รอยละ

ผลิตและจําหนายลวดเหล็ก แรงดึงสูง
ทั้งชนิด เสนเดี่ยวและตีเกลียว และ
ลวดเชื่อมไฟฟา
ผลิตและจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
โครงเหล็ก เสาสายสงไฟฟาแรงสูง
เสาโทรคมนาคม โครงเหล็กสถานี
ไฟฟ า ย อ ยให บ ริ ก ารชุ บ สั ง กะสี
และจําหนายอุปกรณสงกําลัง
ผลิตและจําหนายไฟฟาและพลังงาน
ความรอน
รับเหมากอสราง และขุดเจาะอุโมงค

ไทย

318.18

303.02

69.83

72.18

ไทย

1,316.25

1,316.25

39.76

39.23

ไทย

302.50

302.50

100.00

100.00

ไทย

144.00

144.00

99.99

99.99

จัดจําหนายเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาเชิง
มวล
งานบริก ารก อ สร า งงานโลหะ งาน

ไทย

50.00

50.00

99.00

99.00

ไทย

97.50

97.50

94.25

94.25

ชื่อบริษัท
ถือหุนทางตรง
เอ็นเตอรไพรส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ทุนที่ออกและชําระแลว
ประเทศ
2561
2560
ลานบาท
ที่จดทะเบียน ลานบาท

สัดสวนการลงทุน
2561
2560
รอยละ
รอยละ

ออกแบบและ บริการขึ้นรูปงานโลหะ

ถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
1. บริษทั พาราไดซกรีนเอ็นเนอรยี่ โครงการโรงไฟฟาชีวมวลและธุรกิจ
จํากัด
การเกษตร
2. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ไบโอแมส จํากัด
3. บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร จํากัด โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
4. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
5. บริษทั ยูดบั บลิวซี อําพัน
โครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ไบโอแมส จํากัด
6. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลน
ผลิต และจํ าหนา ยผลิ ตภั ณฑ แปรรู ป
เทชั่นส จํากัด
จากพืชพลังงาน
7. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จํากัด ธุรกิจโรงงานไมสับ

ไทย

250.00

250.00

25.84

25.50

ไทย

240.00

240.00

39.76

39.23

ไทย
ไทย
ไทย

18.25
16.25
9.38

18.25
16.25
9.38

39.76
39.76
39.76

39.23
39.23
39.23

-

21.58

27.83

27.46

ไทย

-

กัมพูชา

US$ 25,000

0.10
US$ 25,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
ลงทุนเพิ่ม
จําหนายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
975,248,195
1,061,677,651
25,804,464
(1,901,294)
(2,586,597)
(83,842,859)
999,151,365
975,248,195

รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2561
บริษทั ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ในระหวางเดือนมีนาคม 2561 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน) ไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จํานวน 10,280,300 หนวย และ
ชําระคาหุนทั้งหมดจํานวน 16,448,480 บาท กลุมบริษัทรับรูกําไร - สุทธิภาษี จํานวน 172 บาท
ซึ่งเกิดจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ถูกปรับปรุง
และมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับในสวนของผูถือหุน ของบริษัทใหญโ ดยตรงใน
งบการเงินรวม
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ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2561 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน) ไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จํานวน 20,050,447 หนวย และ
ชําระคาหุนทั้งหมดจํานวน 10,025,224 บาท กลุมบริษัทรับรูกําไร - สุทธิภาษี จํานวน 24.10 บาท
ซึ่งเกิดจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและ
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับในสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญโดยตรงในงบการเงินรวม
ในระหวางป 2561 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จํานวน
12,824,100 หุน เปนเงิน 21.66 ลานบาท จากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในระหวางป 2561 บริษัทไดจําหนายหุนของบริษทั ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จํานวน
5,833,300 หุน และไดรับเงินจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 9.33 ลานบาท บริษัทรับรูกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 7.43 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุมบริษัทรับรู
ขาดทุน - สุทธิทางภาษีจํานวน 0.19 ลานบาท ในสวนของผูถือหุนของบริษั ทใหญ โดยตรงใน
งบการเงินรวม
หลังจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ของส วนไดเสี ยที่ไม มีอํานาจควบคุ ม การซื้ อและ
จําหนายเงินลงทุนของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการลงทุนของ
บริษัทลดลงเหลือรอยละ 69.83
บริษทั เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน)
ในระหวางป 2561 บริษัทไดซื้อเงินลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) จํานวน 69,000,000 หุน
เปนเงิน 4.14 ลานบาท จากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ทําใหสัดสวนการลงทุนของบริษัท
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 39.76 แมวากลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ
39.23 อยางไรก็ตาม บริษัทมีอํานาจควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานของ บริษัท เอื้อวิทยา
จํากัด (มหาชน) จึงไดจัดประเภทเปนบริษัทยอยของบริษัท
เงินลงทุนในบริษัทยอยสองแหงไดถูกนําไปค้ําประกันการออกหุนกูของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน) (หมายเหตุขอ 20 และขอ 33.6)
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รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2560
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ในระหวางป 2560 บริษัทไดจําหนายหุน ของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
จํานวน 8,179,700 หุน และไดรับเงินจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 19.99 ลานบาท บริษัท
รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 17.40 ลานบาท ภายใต “กําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุน” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุมบริษัทรับรูกําไร - สุทธิภาษี จํานวน 5.24 ลานบาท
ในสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญโดยตรงในงบการเงินรวม
ในระหวางป 2560 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RWIW1) จํานวน 5,823,339 หนวย และชําระคาหุนทั้งหมด จํานวน 9,331,743 บาท กลุมบริษัทรับรู
ขาดทุน - สุทธิภาษี จํานวน 171,222 บาท ซึ่งเกิดจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลคายุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับในสวนของผูถือหุน
ของบริษัทใหญโดยตรงในงบการเงินรวม หลังจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทําให
สัดสวนการลงทุนในบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ลดลงเปนรอยละ 72.18
บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน)
ในระหวางป 2560 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (UWCW2) จํานวน 42,608 หนวย และชําระคาหุนทั้งหมด จํานวน 4,260 บาท หลังจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทําใหสัดสวนการลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ยังคงเดิมรอยละ
39.23 แมวากลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 39.23 อยางไรก็
ตาม บริษัทมีอํานวจควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
จึงไดจัดประเภทเปนบริษัทยอยของบริษัท
บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท
ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และไดรับรูผลขาดทุน จากการดอยคาจํานวน 34.40 ลานบาท
ไวภายใต “คาใชจายอื่น” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไดประเมินการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัท
เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด และไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา จํานวน 49.44 ลานบาท
ไวภายใต “คาใชจายอื่น” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัด
ในวันที่ 17 เมษายน 2560 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยของบริษัทไดเขาซื้อกิจการ
ของบริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัดโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 11,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 55,000 บาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 55.00
กลุมบริษัทแสดงสัดสวนการถือหุนทางออมในอัตรารอยละ 21.58
บริษัท พาราไดซกรีนเอนเนอยี่ จํากัด
ในระหวางป 2560 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท
พาราไดซกรีนเอนเนอยี่ จํากัด จํานวน 13.43 ลานบาท ทําใหสัดสวนการลงทุนทางออมในบริษัท
พาราไดซกรีนเอนเนอยี่ จํากัดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25.50 บริษัทรับรูขาดทุนจํานวน 2.82 ลานบาท
ซึ่งเกิดขึ้นจากผลตางระหวางมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่ถูกปรับปรุง
และมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับในสวนของผูถือหุน ของบริษัทใหญโ ดยตรงใน
งบการเงินรวม
บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จํากัด
ในระหวางป 2560 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมใน
บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จํากัดซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเองโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน
1,000 หุน มูลคาทั้งสิ้น 0.89 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 70 บริษัทแสดง
สัดสวนการถือหุนทางออมในบริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จํากัด ในอัตรารอยละ 27.46
ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยที่กลุมบริษัทไมไดถือหุนทั้งหมดซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มี
สาระสําคัญตอกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
รวม
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จัดตั้งขึ้นใน
สัดสวนการถือหุน กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจัดสรร สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ประเทศ และสิทธิในการออกเสียง สําหรับสวนไดเสียที่ไมมี
สะสม
ของสวนไดเสีย
อํานาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560

ไทย
ไทย

รอยละ

รอยละ

69.83
39.76

72.18
39.23

บาท

บาท

บาท

บาท

15,951,325
22,495,427 342,712,782 272,996,844
(268,112,604) (175,115,586) 885,759,940 1,158,429,250
1,228,472,722 1,431,426,094

ขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของกลุมบริษัทโดยสรุปกอนตัดรายการระหวางกันของแตละ
บริษัทยอยที่กลุมบริษัทไมไดถือหุนทั้งหมดซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินแบบยอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนของผูถือหุนถือโดยบริษัท
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแบบยอ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได
คาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
งบกระแสเงินสดแบบยอ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน)
2561
2560
บาท
บาท

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
2561
บาท

2560
บาท

1,056,594,898
428,496,758
(400,840,269)
(18,648,833)
(744,110,263)
(321,492,291)

953,131,032
402,237,122
(316,587,252)
(9,678,871)
(742,805,846)
(286,296,185)

1,371,588,303
1,704,762,985
(926,467,090)
(674,071,280)
(1,463,546,554)
(12,266,364)

1,391,702,492
2,169,513,057
(1,571,747,844)
(90,889,685)
(1,853,347,797)
(45,230,223)

1,106,632,411
(1,053,760,934)
52,871,477
(666,890)
52,204,587

947,593,697
(866,733,068)
80,860,629
(617,124)
80,243,505

1,512,268,815
(1,935,494,613)
(423,225,798)
460,696
(422,765,102)

1,371,224,623
(1,644,795,822)
(273,571,199)
37,627,591
(235,943,608)

(26,437,706)
19,902,004
38,731,427
(1,953,441)
30,242,284

10,869,265
(330,114,068)
274,161,810
(45,082,993)

218,650,122
(153,592,534)
(99,109,050)
7,278
(34,134,184)

(89,448,146)
(237,369,471)
(42,717,615)
(1,389)
(369,536,621)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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14.2

เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมมีดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท
1. บริษัท ไดเมท สยาม
จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท อยุธยา พาวเวอร
ซิสเต็มส จํากัด
3. บริษัท สระบุรี เอนเนอยี่
ซิสเต็มส 2 จํากัด
4. บริษัท พาโนวา จํากัด
5. บริษัท อินเตอรโกลบ
อินเวสเมนต จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแลว
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท

ธุรกิจผลิตและจําหนาย
สีทาภายนอก
ธุรกิจโรงฟาพลังงานขยะ

ไทย

268.95

ไทย

-

ธุรกิจโรงฟาพลังงานขยะ

ไทย

โรงไฟฟาพลังงานขยะ
ธุรกิจขายและใหเชา
อสังหาริมทรัพย

ไทย
กัมพูชา

สัดสวนการลงทุน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
รอยละ
รอยละ

128.32

24.98

13.75

24.50

-

30.00

21.75

21.75

30.00

23.18
US$ 25,000

US$ 25,000

30.00
48.00

30.00
-

48.00

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือตนป
ลงทุนเพิ่ม
จําหนายเงินลงทุน
ปรับปรุงการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
สวนแบงขาดทุนสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป
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2561
บาท
122,076,045
105,989,568
(42,101,960)
(27,860,932)
(15,556,076)
(9,359,446)
133,187,199

2560
บาท
227,212,163
11,880,034
(110,754,937)
(6,261,215)
122,076,045

รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2561
บริษัท อยุธยา พาวเวอร ซิสเต็มส จํากัด (“APS”)
ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อยุธยา พาวเวอร ซิสเต็มส จํากัด ไดมีมติ
ใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มอีกหุนละ 10 บาทตอหุน (ซึ่งไดเรียกชําระคาหุนไปแลวหุนละ 25 บาท
ตอหุนในปกอน) บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดชําระแลวจํานวน 1.65 ลานบาท เมื่อวันที่
19 มกราคม 2561 ตอมาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดแลกเปลี่ยน
หุนของบริษัท อยุธยา พาวเวอร ซิสเต็มส จํากัด จํานวน 165,000 หุน เปนจํานวนเงิน 5.78 ลานบาท
กับหุนของบริษัท พาโนวา จํากัด จํานวน 231,000 หุน เปนจํานวนเงิน 5.78 ลานบาท และไดลงทุน
ซื้อหุนของบริษัท พาโนวา จํากัด เพิ่มเติ ม จํ านวน 47,144 หุน เป นจํ านวนเงิ น 1.18 ล านบาท
รวมทั้งหมด 278,144 หุน เปนจํานวนเงิน 6.95 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนรอยละ 30 ของหุน
ที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวของบริษัทดังกลาว
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (“DIMET”)
ในระหวางป 2561 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนซื้อหุนของบริษัท ไดเมท (สยาม)
จํากัด (มหาชน) จํานวน 4,410,000 หุน เปนจํานวนเงิน 9.46 ลานบาท และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
บริษัทไดลงทุนซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษทั ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) พรอมใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุน จํานวน 93,700,000 หุน เปนจํานวนเงิน 93.70 ลานบาท
ในระหวางป 2561 บริษัทไดจําหนายหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนของบริษัท ไดเมท
(สยาม) จํากัด (มหาชน) จํ านวน 26,569,900 หุ น เปนจํานวนเงิ น 44.37 ลานบาท และจํานวน
83,039,400 สิทธิ เปนจํานวนเงิน 13.29 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
รับรูขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวนเงิน 15.56 ลานบาทในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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รายการที่เกิดขึ้นระหวางป 2560
บริษัท อยุธยา พาวเวอรซิสเต็มส จํากัด (“APS”)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560
ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อยุธยา พาวเวอร
ซิสเต็มส จํากัด จํานวน 165,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท มูลคาทั้งสิ้น 4.13 ลานบาท คิดเปน
สัด ส ว นการถื อหุ น ในอัต ราร อยละ 30 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดซื้อเงิน ลงทุน
ดังกลาวเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ 2560
บริษัท สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเต็มส 2 จํากัด (“SES2”)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560
ไดมีมติอนุมัติใ หบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ลงทุน ในหุน สามัญของบริษัท สระบุรี
เอนเนอยี่ ซิสเต็มส 2 จํากัด จํานวน 261,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท มูลคาทั้งสิ้น 6.53 ลานบาท
คิดเปนสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 30 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดซื้อเงินลงทุน
ดังกลาวเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ 2560
บริษัท อินเตอรโกลบ อินเวสเมนต จํากัด (“IIC”)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนในบริษัท อินเตอรโกลบ
อินเวสเมนต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ใหมโดยลงทุนในหุนสามัญจํานวน 1,000 หุน
มูลคาทั้งสิ้น 1.22 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 48
รายละเอียดของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญ เปนจํานวนที่แสดงในงบการเงินของ
บริษัทรวมซึ่งจัดทําตามมาตรฐานการรายการทางการเงินของไทย และปรับปรุงเปนวิธีสวนได
เสียโดยกลุมบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
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สินทรัพย
หนี้สิน

2561
บาท
428,112,655
(88,997,817)

2560
บาท
198,259,671
(90,303,434)

รายได
ขาดทุนสําหรับป

295,590,138
(34,918,540)

302,536,273
(22,191,367)

รายงานประจำ�ปี 2561

รายการกระทบยอดขอมูลทางการเงินโดยสรุปขางตนกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของ
บริษัทรวมที่รับรูในงบการเงินรวม เปนดังนี้

สินทรัพยสุทธิของบริษัทรวม
สัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทในบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด
มหาชน (รอยละ)
ราคาตามบัญชีของกลุมบริษัทในบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

2561
บาท
339,114,838

2560
บาท
107,956,237

24.98
84,710,887

24.50
26,449,278

ขอมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทรวมทั้งหมดที่แตละรายไมมีสาระสําคัญ

สวนแบงขาดทุนจากกิจการที่ยังดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

14.3

2561
บาท

2560
บาท

(637,539)

(824,330)

เงินลงทุนในกิจการรวมคา
รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนในกิจการรวมคามีดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

โรงสับไม

ไทย

ทุนที่ออกและชําระแลว
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
180.00
150.00

สัดสวนการลงทุน
2561
2560
รอยละ รอยละ
20.83
25.00

กลุมบริษัทมีเงินลงทุนในกิจการรวมคาผานบริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจการรวมคาสามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือตนป
หัก เจาหนีจ้ ากการซื้อบริษัทยอยที่ยังไมไดจายชําระ
ปรับปรุงการดอยคาของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายป

2561
บาท
59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

2560
บาท
59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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รายการที่เกิดขึน้ ระหวางป 2561
ในป 2561 คดี ความอาญาที่ บริ ษั ท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไดทําการยื่นฟองรองบริษัท
ซันฟลาวเวอร กรี น จํ ากั ด ยั งอยู ในระหวางการนัดสืบพยานโจทยและจําเลย สําหรับคดีแพง
ศาลชั้นตนไดพิพากษาใหทางบริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด คืนหุนของบริษัทในเอกสารบัญชี
รายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) ของบริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด
ในระหวางป 2561 บริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด ไดทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 150 ลานบาท
เปน 180 ลานบาท โดยไมไดทําการแจงใหทางกลุมบริษทั ทราบ ทําใหสัดสวนการลงทุนลดลงเหลือ
รอยละ 20.83 บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด จึงดําเนินการฟองรองบริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน
จํากัด และกรรมการบริษัท เนื่องจากกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับ
หางหุนสวนจดทะเบียน
รายการที่เกิดขึน้ ระหวางป 2560
ในป 2560 กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด ทําการยื่นจดทะเบียน
แก ไขเปลี่ ยนแปลงเอกสารบั ญชี รายชื่ อผูถื อหุ น (บอจ.5) โดยมิ ชอบด วยกฎหมาย ส งผลให
ไมปรากฏชื่อบริษัท เอเวอร กรี น ไบโอแมส จํากัด บริษัทยอยเปนผูถือหุน บริษัท เอเวอร กรี น
ไบโอแมส จํากัด จึงดําเนินการฟองรองบริษัท ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด และกรรมการบริษั ท
เนื่องจากผิดสัญญารวมทุนและเรียกคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยเต็มจํานวน ในระหวางปมีการเจรจา
ตกลงกับกรรมการบริษทั ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด แตไมเปนผลสําเร็จ นอกจากนี้กรรมการบริษัท
ซันฟลาวเวอร กรีน จํากัด ผิดนัดชําระไมจายคืนตามที่ไดตกลงไว ดั งนั้นจึงมีความเป นไปได
คอนขางแนที่ทางบริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด จะไมไดรับชําระเงินลงทุนในกิจการรวมคา
ดังกลาวคืน ดังนั้นกลุมบริษทั จึงตั้งคาเผื่อการดอยคาสําหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากรายการ
ดังกลาวเต็มจํานวน
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15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา - ที่ดิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท
บาท
บาท

415,473,522
940,000
416,413,522

-

(867,890)
(867,890)
(10,857,206)
404,688,426

(47,000)
(47,000)
-

(1,659,600)
(1,659,600)
-

413,813,922
940,000
414,753,922
(914,890)
(914,890)
(10,857,206)
402,981,826

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคาร
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา - ที่ดิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม
31 ธันวาคม
2560
2560
บาท
บาท
บาท
บาท
415,473,522
940,000
416,413,522

-

-

415,473,522
940,000
416,413,522

(820,890)
(820,890)
(10,857,206)
404,735,426

(47,000)
(47,000)
-

-

(867,890)
(867,890)
(10,857,206)
404,688,426

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

บาท
บาท

47,000
47,000

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระภายนอก ดวยการกําหนดมูลคาเปนผลการอางอิงราคา
ซื้อขายในตลาดลาสุ ดที่ สามารถซื้ อไดอยางอิสระ มูลคายุติธรรมอยูใ นระดับ 2 ของลําดับชั้น มูลคา
ยุติธรรม และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจํานวนเงิน 416,806,850 บาท
ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางพิจารณาแผนการนําที่ดินและอาคารไปรวมทุนในบริษัทอื่นหรือพัฒนา
ที่ดินดังกลาวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนบางสวนไดนําไปวางเปนหลักประกัน
เงินกูยืมจากธนาคารตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 20 และขอ 33.4
16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องขุดเจาะอุโมงค
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุนเดิม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องขุดเจาะอุโมงค
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง
หัก คาเผื่อการดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2561
บาท

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
(ลดลง)

บาท

บาท

105,482,833
295,649,459
1,000,993,068
1,434,148,705
131,568,725
68,944,966
48,343,291
3,085,131,047

940,939
6,310,455
32,904,850
11,146,456
903,517
52,206,217

(3,844,747)
(9,493,958)
(15,083)
(13,353,788)

(438,169)
(805,809)
(423,359,085) (39,108,596)
(626,801,548) (84,609,148)
(47,620,594) (7,342,838)
(54,123,535) (6,304,374)
(23,905,349) (5,344,975)
(1,176,248,280) (143,515,740)
10,993,728 32,114,017
(33,937,844) (28,178,871)
1,885,938,651

โอนเขา/
(โอนออก)
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
บาท

(76,277,096)
30,146,676
295,649,459
(35,293,988) 972,009,535
(78,110,972) 1,385,097,836
131,568,725
(113,927)
70,483,537
49,231,725
(189,795,983) 2,934,187,493

(1,243,978)
5,762,176 (456,705,505)
3,634,508 31,828,552 (675,947,636)
(54,963,432)
9,338,130
78,119
(51,011,660)
15,078
(29,235,246)
12,987,716 37,668,847 (1,269,107,457)
(92,837) (20,964,681)
22,050,227
(62,116,715)
1,625,013,548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
ราคาทุนเดิม
สวนที่ตีราคาเพิ่ม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องขุดเจาะอุโมงค
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องขุดเจาะอุโมงค
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สินทรัพยระหวางกอสรางและติดตั้ง
หัก คาเผื่อดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
บาท

เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
(ลดลง)

บาท

บาท

โอนเขา/
(โอนออก)
บาท

105,742,115 5,840,000
235,427,277 54,122,900
957,701,921 6,494,835
1,170,673,769 66,830,916
131,568,725
61,592,857 6,494,375
48,930,629 7,378,513
2,711,637,293 147,161,539

36,796,312
(272,619) 196,916,639
(210,399)
1,068,133
(7,965,851)
(8,448,869) 234,781,084

(389,378,694)
(548,026,510)
(37,321,525)
(48,576,395)
(27,111,835)
(1,050,414,959)
147,867,063
(11,534,986)
1,797,554,411

248,934
84,850
7,925,948
8,259,732
-

(34,418,560)
(79,023,972)
(10,299,069)
(5,631,990)
(4,719,462)
(134,093,053)
97,907,749
(22,402,858)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
บาท

111,582,115
289,550,177
1,000,993,068
1,434,148,705
131,568,725
68,944,966
48,343,291
3,085,131,047

(423,797,254)
(626,801,548)
(47,620,594)
(54,123,535)
(23,905,349)
(1,176,248,280)
(234,781,084)
10,993,728
(33,937,844)
1,885,938,651

บาท
บาท

142,491,280
134,093,053

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

241

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทไดตีราคาที่ดนิ โดยผูประเมินราคาอิสระ โดยการประเมิน
มูลคาดังกลาวอางอิงจากราคาซื้อขายลาสุดในตลาดสามารถตอรองราคาไดอยางอิสระ สวนเกินจากการ
ตีราคาสุทธิจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะถูกบันทึกไปยังบัญชีองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินและอาคารของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) มูลคาตามบัญชีจํานวน 273.10
ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 275.05 ลานบาท) ไดถูกจดทะเบียนจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงินในประเทศแหงหนึ่ง (หมายเหตุขอ 20 และขอ 33.5)
ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ไดถูกนําไปค้ําประกันการออก
หุนกูของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุขอ 20 และขอ 33.6)
สินทรั พยต ามสัญญาเชาการเงิน ที่กลุมบริ ษัทเปนผู เชา ซึ่งรวมแสดงในรายการข างต นประกอบดว ย
อุปกรณสํานักงาน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
30,207,233
30,537,467
(13,146,784)
(8,484,807)
17,060,449
22,052,660

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

หากที่ดินแสดงตามราคาทุนเดิม ราคาตามบัญชีจะเปนดังนี้
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ราคาทุน

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
28,294,224
28,294,224

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

28,294,224
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28,294,224

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
-

-

ขอมูลการวัดมูลคายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
แสดงไดดังนี้
การจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรม

การวัดมูลคาที่เกิดขึ้นประจํา
ที่ดิน

การวัดมูลคาที่เกิดขึ้นประจํา
ที่ดิน

งบการเงินรวม
การวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยใช
ราคาเสนอซื้อในตลาด
ขอมูลที่สามารถ ขอมูลที่ไมสามารถ
ที่มีสภาพคลอง
สังเกตไดอยางมี
สังเกตไดอยางมี
สําหรับสินทรัพยอยาง
เดียวกัน
สาระสําคัญ
สาระสําคัญ
(ขอมูลระดับที่ 1)
(ขอมูลระดับที่ 2) (ขอมูลระดับที่ 3)
บาท
บาท
บาท
-

324,985,112

-

งบการเงินรวม
การวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยใช
ราคาเสนอซื้อในตลาด
ขอมูลที่สามารถ ขอมูลที่ไมสามารถ
ที่มีสภาพคลอง
สังเกตไดอยางมี
สังเกตไดอยางมี
สําหรับสินทรัพยอยาง
เดียวกัน
สาระสําคัญ
สาระสําคัญ
(ขอมูลระดับที่ 1)
(ขอมูลระดับที่ 2) (ขอมูลระดับที่ 3)
บาท
บาท
บาท
-

401,132,292

-

เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมระดับที่ 2 ของที่ดินคํานวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาขาย โดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินใน
ตลาดทุน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ราคาขายของสินทรัพยที่คลายกันในบริเวณใกลเคียงไดถูกปรับปรุงสําหรับความแตกตางในคุณลักษณะ
ที่สําคัญ เชน ขนาดของอสังหาริมทรัพย ขอมูลที่เปนสาระสําคัญสําหรับการประเมินมูลคาคือราคาตอ
ตารางวา
ไมมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับวิธีการประมาณมูลคายุติธรรมระหวางป
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

19,992,152
1,079,007
21,071,159

5,055,113
5,055,113

(8,536,501)
(8,536,501)

16,510,764
1,079,007
17,589,771

(18,896,052)
(600,054)
(19,496,106)
(478,952)
1,096,101

(1,006,691)
(1,006,691)
-

8,536,430
8,536,430
-

(11,366,313)
(600,054)
(11,966,367)
(478,952)
5,144,452

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องตกแตงติดตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
หัก คาเผื่อดอยคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

19,910,048
2,643,008
22,553,056

82,104
82,104

(1,564,001)
(1,564,001)

19,992,152
1,079,007
21,071,159

(16,800,924)
(578,939)
(17,379,863)
(478,952)
4,694,241

(2,095,128)
(264,355)
(2,359,483)
-

243,240
243,240
-

(18,896,052)
(600,054)
(19,496,106)
(478,952)
1,096,101

บาท
บาท

1,006,691
2,359,483

17. คาความนิยม
คาความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
ราคาทุน
หัก คาเผื่อการดอยคา
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

98,604,170
(98,604,170)
-

98,604,170
(52,315,653)
46,288,517

ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของสวนงานบริษัท
ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด และ บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด จํานวน 46.29 ลานบาท ซึ่งแสดง
ภายใต “คาใชจายอื่น” ในงบการเงินรวม
ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของสวนงานบริษั ท
พาราไดซ กรีน เอนเนอรยี่ จํากัด จํานวน 52.32 ลานบาท ซึ่งแสดงภายใต “คาใชจายอื่น” ในงบการเงินรวม
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดพิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช
การคํานวณดังกล าวใช ประมาณการกระแสเงิน สดกอนภาษีซึ่งอางอิงจากงบประมาณทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ซึ่งไดรับอนุมัติจากผูบริหาร กระแสเงินสดหลังจากปที่ 5 ใชประมาณการของ
อัตราการเติบโตดังกลาวในตารางขางลาง อัตราการเติบโตดังกลาวไมสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ
ธุรกิจที่หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นดําเนินงานอยู
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18. สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
สิทธิการใชระบบทอยอยเพื่อสงกาซ
สิทธิการใหบริการภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟา
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการใชระบบทอยอยเพื่อสงกาซ
สิทธิการใหบริการภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟา
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
หัก คาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยไมมีตัวตน

246

รายงานประจำ�ปี 2561

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
(จําหนาย)/
(โอนออก)

บาท

บาท

-

-

468,578,412
10,590,577
485,457,100

152,330
152,330

(644,675)
(644,675)

(4,668,707)

(419,207)

-

(95,628,844)
(7,472,504)
(107,770,055)
377,687,045

(48,047,992)
(683,788)
(49,150,987)
(154,205,810)

6,288,111

387,149
387,149
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท
6,288,111
468,578,412
10,098,232
484,964,755
(5,087,914)
(143,676,836)
(7,769,143)
(156,533,893)
(154,205,810)
174,225,052

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
สิทธิการใชระบบทอยอยเพื่อสงกาซ
สิทธิการใหบริการภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟา
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
สิทธิการใชระบบทอยอยเพื่อสงกาซ
สิทธิการใหบริการภายใตสัญญา
ซื้อขายไฟฟา
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

บาท

บาท

-

-

6,288,111

132,100
132,100

-

468,578,412
10,590,577
485,457,100

(4,249,500)

(419,207)

-

(4,668,707)

(47,580,852)
(6,650,031)
(58,480,383)
426,844,617

(48,047,992)
(822,473)
(49,289,672)

-

(95,628,844)
(7,472,504)
(107,770,055)
377,687,045

6,288,111
468,578,412
10,458,477
485,325,000

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินรวม
(จําหนาย)
เพิ่มขึ้น

บาท
บาท

49,150,987
49,289,672
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท
36,800
36,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
(จําหนาย)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

บาท

บาท

-

-

36,800
36,800

-

(25,795)
(25,795)
11,005

(20,835)
(20,835)
15,965

(4,960)
(4,960)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมราคาทุน
คาตัดจําหนายสะสม
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
รวมคาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
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36,800
36,800
(15,875)
(15,875)
20,925

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
(จําหนาย)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

บาท

บาท

-

-

36,800
36,800

-

(20,835)
(20,835)
15,965

(4,960)
(4,960)

บาท
บาท

4,960
4,960

19. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
8,738,140
76,337,792
(201,572,574) (200,092,793)
(192,834,434) (123,755,001)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
2,936,803
72,384,897
2,936,803
72,384,897

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 สรุปไดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการเสื่อมสภาพสินคาลาสมัย
คาเผื่อการดอยคา
การปรับปรุงมูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณในงบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สัญญาซื้อขายไฟฟา
สวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

รับรูเปนกําไร
หรือขาดทุน

งบการเงินรวม
รับรูในกําไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

18,107,932
3,062,645
3,000,000

45,912
7,029,887
-

-

-

18,153,844
10,092,532
3,000,000

34,094,079

(3,836,762)

-

-

30,257,317

10,948,869
72,134,956
64,976,355
206,324,836

(261,031)
(3,494,188)
(41,621,193)
(42,137,375)

-

-

10,687,838
68,640,768
23,355,162
164,187,461

(138,460,909)
(88,300,221)
(55,980,219)
(47,338,488)
(330,079,837)
(123,755,001)

(240,606)
9,609,599
(38,235,373)
(28,866,380)
(71,003,755)

104,010
104,010
104,010

รับรูในสวน
ของผูถือหุน
โดยตรง

1,820,312
1,820,312
1,820,312

(136,881,203)
(78,690,622)
(55,980,219)
(85,469,851)
(357,021,895)
(192,834,434)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการเสื่อมสภาพสินคาลาสมัย
คาเผื่อการดอยคา
การปรับปรุงมูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณในงบการเงินรวม
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สัญญาซื้อขายไฟฟา
สวนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม
อื่นๆ
รวม
สุทธิ
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

รับรูเปนกําไร
หรือขาดทุน

งบการเงินรวม
รับรูในกําไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

19,827,339
3,718,994
3,057,466

(1,719,407)
(656,349)
(57,466)

-

-

18,107,932
3,062,645
3,000,000

37,930,843

(3,836,764)

-

-

34,094,079

9,659,822
44,862,753
38,704,018
157,761,235

(374,228)
27,272,203
26,272,337
46,900,326

1,663,275
1,663,275

-

10,948,869
72,134,956
64,976,355
206,324,836

(157,974,126)
(97,909,820)
(45,155,639)
(30,933,785)
(331,973,370)
(174,212,135)

29,049,834
9,609,599
(11,550,431)
27,109,002
74,009,328

(10,824,580)
(173,242)
(10,997,822)
(9,334,547)

(9,536,617)
(4,681,030)
(14,217,647)
(14,217,647)

(138,460,909)
(88,300,221)
(55,980,219)
(47,338,488)
(330,079,837)
(123,755,001)

รับรูในสวน
ของผูถือหุน
โดยตรง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
รวม
สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา
รวม
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รับรูเปนกําไร รับรูในกําไร
ณ วันที่
หรือขาดทุน (ขาดทุน)
1 มกราคม
เบ็ดเสร็จอื่น
2561
บาท
บาท
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

16,826,784

(5,000)

-

16,821,784

1,071,356
54,498,814
72,396,954

129,764
(37,507,765)
(37,383,001)

-

1,201,120
16,991,049
35,013,953

(12,057) (32,065,093)
(12,057) (32,065,093)
72,384,897 (69,448,094)

-

(32,077,150)
(32,077,150)
2,936,803

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รับรูเปนกําไร รับรูในกําไร
ณ วันที่
หรือขาดทุน (ขาดทุน)
1 มกราคม
เบ็ดเสร็จอื่น
2560
บาท
บาท
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

16,838,784

(12,000)

-

16,826,784

892,646
41,656,110
59,387,540

167,605
12,842,704
12,998,309

11,105
11,105

1,071,356
54,498,814
72,396,954

(395)
(395)
59,387,145

(11,662)
(11,662)
12,986,647

11,105

(12,057)
(12,057)
72,384,897
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บริษัทใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดในงวดกอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่รับรูในปปจจุบัน
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
(3,073,941)
29,547,445
71,003,755
(74,009,328)
(44,461,883)
67,929,814

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
39,097,007
3,333
69,448,094
(12,986,647)
69,451,427
26,110,360

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถกระทบยอดกับ
กําไรทางบัญชีไดดังนี้

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
- ธุรกิจที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
- ธุรกิจที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
รวมกําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
ภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 20 (สําหรับ
ธุรกิจที่ไมไดรับยกเวนภาษี)
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายที่ไมถือ
เปนรายไดและคาใชจายในการคํานวณ
กําไรทางภาษี
ผลกระทบสําหรับรายจายที่สามารถหักเปน
คาใชจายทางภาษีมากกวาคาใชจาย
ทางบัญชี
การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชสําหรับธุรกิจที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินได
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดในงวดกอน
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได
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งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

(415,957,414)
363,565,515
(52,391,899)

(160,055,591)
(194,883,030)
(354,938,621)

382,020,563
382,020,563

33,028,614
33,028,614

72,713,103

(38,976,606)

76,404,113

6,605,722

7,742,866

(1,491,373)

(6,956,019)

19,504,638

(6,575,368)

(3,993,904)

-

(5,954,120)
3,333
67,929,814

(44,461,883)

3,333
69,451,427

-

26,110,360

20. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูย ืม และหุนกู
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืม และหุนกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
หุนกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมเงินกูยืมหมุนเวียน
ไมหมุนเวียน
หุนกูระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

17,388,160
362,981,079

17,935,905
307,574,620

-

-

380,369,239

325,510,525

-

-

39,500,000

-

-

-

-

800,000,000

-

-

24,520,000
444,389,239

24,960,000
1,150,470,525

-

-

600,000,000
600,000,000
1,044,389,239

24,520,000
24,520,000
1,174,990,525

-

-

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน) จํานวน 317.63 ลานบาท (31 ธั นวาคม 2560 : 262.18 ลานบาท) เปนเงินกูยืมในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐและสกุลเงินบาท ซึ่งครบกําหนดชําระเงินตนภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เกิดรายการและ
ชําระดอกเบี้ยตามงวดระยะเวลาที่สถาบันการเงินกําหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.40 ถึง
3.20
ตอป (31 ธันวาคม 2560 : รอยละ 1.80 ถึง 2.80 ตอป) เงินกูยืมดังกลาวเปนหนี้สินทรัสตรีซีทสําหรับ
ซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ
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(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
จํานวนเงิน 52.42 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 45.40 ลานบาท) ค้ําประกันโดยที่ดิน อาคาร และเงินฝาก
ธนาคารของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุขอ 16 และขอ 33)
(3) เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นจํานวนเงิน 39.50 ลานบาท มีกําหนดชําระเงินตนคืนทั้งจํานวนใน
เดือนมกราคม 2562 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.25 ตอป
(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษทั เอ็นเนซอล จํากัดซึ่งเปนบริษทั ยอยของ
บริษัท จํานวน 24.52 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 49.48 ลานบาท) เปนเงินกูยืมเพื่อลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟาและซื้อเครื่องจักรสําหรับโรงไฟฟาดังกลาว โดยมีอัตราดอกเบี้ยของลูกคาชั้นดี (MLR) ลบรอย
ละ 1.00 ตอป มีกําหนดชําระคืนทุกเดือนเปนจํานวน 2.08 ลานบาท ซึ่งตองชําระคืนหนี้ตามสัญญา
ทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยเครื่องจักรของโครงการโรงไฟฟา
และเงินฝากธนาคารของบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (หมายเหตุขอ 33.2 และขอ 33.3) อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนของบริษัท (หมายเหตุขอ 15 และขอ 33.4) และกรรมการของบริษัท
(5) หุนกูจํานวน 600 ลานบาท กําหนดไถถอนในเดือนมกราคม 2563 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.25
ตอป ซึ่งค้ําประกันโดย ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
และเงินลงทุนในบริษัทยอยสองแหง (หมายเหตุขอ 33.6) นอกจากนี้ภายใตเงื่อนไขการออกหุนกูของ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการซึ่งรวมถึงการดํารงอัตราสวน
หนี้สินตอทุนใหเปนไปตามเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกูสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 สามารถวิเคราะหไดดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
ออกหุนกูใหม
จายชําระคืนเงินกูย ืม / ไถถอนหุนกู
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
849,480,000 874,440,000
600,000,000
(824,960,000) (24,960,000)
624,520,000 849,480,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อเลตเตอรออฟเครดิต สําหรับซื้อสินคาและวัตถุดิบ
ที่ยังไมใชจํานวน 118.78 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 894.70 ลานบาท)
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21. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอืน่
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

เจาหนี้การคา - บุคคลภายนอก
คาใชจายคางจาย - บุคคลภายนอก
คาใชจายคางจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุขอ 30.7)
รายไดรับลวงหนา - บุคคลภายนอก
เจาหนี้อื่น - บุคคลภายนอก
เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุขอ 30.7)
เจาหนี้อื่น - กรรมการ (หมายเหตุขอ 30.7)
เจาหนี้จากการซื้อบริษัทยอย

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
470,533,948
389,072,658
54,928,192
55,229,537

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
3,614,544
3,889,875

32,246,573
64,303,683

450,000
42,363,039
29,077,317

5,989,893

5,792,206

22,203
169,356
41,745,112
663,949,067

13,803
207,887
59,695,113
576,109,354

36,906
9,641,343

72,607
9,754,688

22. หนี้สินภายใตสญ
ั ญาเชาการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินเปนหนี้สินจากการเชายานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
จํานวนที่ตองจายในอนาคต สรุปไดดังนี้

ครบกําหนดภายใน 1 ป
ครบกําหนดเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
หัก คาใชจายทางการเงินในอนาคต
มูลคาปจจุบันของหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงิน

งบการเงินรวม
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจาย
2560
2561
2560
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
8,574,469
8,208,263
7,032,987
8,114,431
9,361,958
2,497,854
9,400,059
1,402,819
17,570,221
9,530,841
17,514,490
9,977,288
(446,447)
(55,731)
9,530,841

17,514,490

9,530,841

17,514,490

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)

255

การแสดงยอดในงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
2561
บาท

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

งบการเงินรวม

7,032,987
2,497,854
9,530,841

2560
บาท

8,114,431
9,400,059
17,514,490

23. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
บริษัทมีประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเมื่อเกษียณอายุ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งจัดเปนประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนที่กําหนดไวที่
ไมไดจัดใหมีกองทุน
การเปลี่ยนแปลงในประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และ 2560 มีดังนี้

ประมาณการหนีส้ ินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ประมาณการหนีส้ ินไมหมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชนพนักงานปลายป
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งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

56,484,592

48,604,781

5,356,785

4,463,233

4,576,638
1,230,966

4,589,247
1,562,899

490,362
158,458

678,132
159,896

(5,591,474)

8,316,383
(6,588,718)

-

56,700,722

56,484,592

6,005,605

55,524
5,356,785

จํานวนทีร่ ับรูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายการดังนี้

ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
1,665,544
2,724,442
1,103,502
2,377,784
1,049,920
3,038,558
6,152,146
5,807,604

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
648,820
838,028
648,820
838,028

ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญทีใ่ ชในการคํานวณประมาณ
การหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราทุพพลภาพ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)
2.39 - 3.40
2.39 - 3.40
2.71
2.71
3.73 - 8.39
3.73 - 8.39
5.09
5.09
0 - 31
0 - 31
0 - 29
0 - 29
100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17
10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราหมุนเวียนพนักงาน

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 0.50% ลดลง 0.50% เพิ่มขึ้น 0.50% ลดลง 0.50%
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)
(3.48)
3.98
(8.63)

3.70
(3.78)
7.88

(4.04)
4.57
(9.28)

4.26
(4.37)
1.40
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 0.50% ลดลง 0.50% เพิ่มขึ้น 0.50% ลดลง 0.50%
(รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราหมุนเวียนพนักงาน

(3.51)
3.53
(6.45)

3.73
(3.36)
8.56

(4.52)
4.58
(9.30)

4.78
(4.38)
1.39

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน ขณะที่ใหขอสมมติฐานอื่น
คงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณดังกล าวยากที่ จะเกิ ดขึ้ น และการเปลี่ ยนแปลงในข อสมมติฐานอาจมี
ความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหวของประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนที่
กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานหลักไดใชวิธีเดียวกับมูลคาปจจุบันของประมาณการ
หนี้สินสําหรั บโครงการผลประโยชนที่กํ าหนดไว คํานวณด วยวิธีคิ ดลดแต ละหน วยที่ ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู
ในงบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมมกี ารคิดลด:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ

งบการเงินรวม
นอยกวา 1 ป ระหวาง 2 - 5 ป ระหวาง 6 - 10 ป เกินกวา 10 ป
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

6,508,699

23,404,382

38,355,909

64,438,963

132,707,953

6,816,432

23,115,980

37,515,279

72,076,696

139,524,387

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นอยกวา 1 ป ระหวาง 2 - 5 ป ระหวาง 6 - 10 ป เกินกวา 10 ป
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

-

-

8,829,368

4,286,425

13,115,793

-

-

6,252,969

6,862,824

13,115,793

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ฉบับใหม ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูระหว างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุมครอง
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แรงงานฉบั บใหม นี้ กํ า หนดอั ต ราค าชดเชยเพิ่มเติ มกรณี น ายจางเลิก จา ง สํา หรับ ลูก จา งซึ่งทํ างาน
ติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราลาสุด 400 วันสุดทาย การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานหลังออกจาก
งาน กลุมบริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปน
คาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช
24. ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สรุปไดดังนี้

ทุนจดทะเบียน
วันที่ 1 มกราคม 2561
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนที่ออกและชําระแลว
วันที่ 1 มกราคม 2561
การออกหุนสามัญจากการใชใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน
หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
หุน
บาท
บาท
-

รวม
บาท

1,117,712,067
1,117,712,067

1,117,712,067
1,117,712,067

1,117,712,067
1,117,712,067

745,141,378

745,141,378

891,304,563 1,636,445,941

551
745,141,929

551
745,141,929

551
1,102
891,305,114 1,636,447,043
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25. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 4 (CEN-W4)
ในวันที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2560 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ไดมีมติอนุมัติก ารออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนใหแกผูถือหุนเดิม นอกจากนี้ที่ประชุมไดอนุมัติการเพิ่มทุนจาก 745,141,378
บาทเปน 1,117,712,067 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 372,570,689 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
ประเภท
: ชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 2 ป นั บตั้งแต วั นออก (วั นที่ ออกตรงกั บวั นที่ 23 ธั นวาคม 2560
และวันครบกําหนดตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม 2561)
จํานวน
: 372,366,551 หนวย
สัดสวนเสนอขาย
: หุนสามัญเดิม 2 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย
ราคาเสนอขาย
: หนวยละ 0 บาท
อัตราการใชสิทธิการซื้อหุนสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุ นสามัญได 1 หุน (อาจ
เปลี่ยนแปลงไดภายหลัง)
ราคาใชสิทธิ
: 2.00 บาท ตอหุน
วันกําหนดการใชสิทธิ
: วัน ทํ าการวั นสุ ด ท ายของเดื อนมีน าคม มิ ถุ น ายน กัน ยายน และ
ธั นวาคมของป 2561 (โดยที่วันแรกในการใชสิทธิควรจะตรงกั บ
วันที่ 30 มีนาคม 2561)
วันสุดทายของการใชสิทธิ
: วันที่ 21 ธันวาคม 2561
วันที่ทําการซื้อขายเปนครั้งแรกคือ วันที่ 19 มกราคม 2561
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดังตอไปนี้

ยอดคงเหลือตนป
หัก ใชสิทธิและออกหุนระหวางป
สิ้นสุดการใชสิทธิ
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
2561
2560
สิทธิ
สิทธิ
372,366,551
372,366,551
(551)
(372,366,000)
372,366,551

ในวันกําหนดใชสิทธิในเดือนธันวาคม 2561 มีผูถือหุนแสดงความจํานงใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
CEN - W4 จํานวน 551 หนวย และไดชําระคาหุนทั้งจํานวน 1,102 บาทแลว บริษัทออกหุนแลวเสร็จ
ตามเงื่อนไขใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนธันวาคม 2561
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26. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
29,769,475
29,423,562
15,628,457
345,913
45,397,932
29,769,475

ยอดคงเหลือตนป
จัดสรรระหวางป
ยอดคงเหลือปลายป

27. รายไดอื่น
รายไดอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย

รายไดจากการขายเศษซากวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายสินทรัพย
รายไดอื่น

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
53,326,501
49,824,859
39,683,424
35,552,904
344,076
981,564
1,293,650
443,301
39,349,053
1,775,550
133,996,704
88,578,178

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
8,272,229
4,661,375
46,709,912
981,564
1,282,400
8,785,697
3,071,901
65,050,238
8,714,840

เงินปนผลรับจํานวน 46.71 ลานบาท สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนเงินปนผลที่บริษัทไดรับ
จากบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ในทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนมีมติอนุมัตกิ ารจายเงินปนผลประจําป
จากผลการดําเนินงานของป 2560 ในอัตราหุนละ 0.106 บาทตอหุน สําหรับหุนจํานวน 606.03 ลานหุน
รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 64.23 ลานบาท โดยเงินปนผลดังกลาวไดจายใหผูถือหุนในวันที่ 25 พฤษภาคม
2561

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (มหาชน)
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28. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
2,003,030,779 1,818,420,496
331,810,086
310,984,353
21,186,707
10,462,570
192,713,727
183,429,725
64,436,470
56,811,473
547,216
4,735,220
(18,006,375)
(10,053,249)

วัตถุดิบและวัสดุที่ใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาซอมแซม
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ตนทุนทางการเงิน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
(โอนกลับ)
22,712,827
คาสาธารณูปโภค
79,163,626
คาตอบแทนผูบริหาร (หมายเหตุขอ 30.3)
36,234,733
คาขนสง
36,458,857
คาใชจายอื่น
- หนี้สงสัยจะสูญจากเงินใหกูยืมระยะสั้น
(หมายเหตุขอ 11)
- ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยถาวร
(หมายเหตุขอ 16)
49,377,727
- ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
ไมมีตัวตน (หมายเหตุขอ 18)
154,205,810
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
459,203
- ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (หมายเหตุขอ 14.1)
- ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนใน
บริษัทรวม (หมายเหตุขอ 14.2)
27,860,932
- ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนใน
กิจการรวมคา (หมายเหตุขอ 14.3)
- ขาดทุนจากการดอยคาของ
คาความนิยม (หมายเหตุขอ 17)
46,288,517
- ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทรวม (หมายเหตุขอ 14.2)
15,556,076
คาใชจายอื่นๆ
247,780,492
รวม
3,311,817,410
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(1,896,876)
51,492,458
41,293,844
23,950,433
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
9,424,272
10,702,824
1,053,691
2,411,443
1,488,487
(3,886,111)
(60,000)
10,450,042
-

11,137,795
8,000,000

22,402,858

-

-

(2,706,184)

-

-

-

83,842,859

110,754,937

-

-

54,946,525

-

-

52,315,653

-

-

-

171,882,832
2,899,227,068

16,516,946
33,558,840

13,172,398
130,695,806

29. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุน
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยปรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยกลุมบุคคลภายนอก
ในระหวางปปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยสมมุติวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดได
แปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด กลุมบริษัทมีหุนสามัญเทียบเทาปรับลดคือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ (หมายเหตุขอ 23)
29.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้ พื้นฐาน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของ
บริษัทใหญ (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(หุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
(บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

133,071,292

(156,664,553)

312,569,136

6,918,254

745,141,395

745,141,378

745,141,395

745,141,378

0.1786

(0.2102)

0.4195

0.0093

29.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของบริษัทใหญ
(บาท)
การปรับปรุง :
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) จาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย
บริษัทยอย (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ที่ใชคํานวณกําไร
(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ที่ใชในการคํานวณกําไร (ขาดทุน)
ตอหุนปรับลด (หุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
133,071,292

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

(156,664,553)

312,569,136

6,918,254

(10,666,144)

-

-

133,071,292

(167,330,697)

312,569,136

6,918,254

745,141,395
0.1786

745,141,378
(0.2246)

745,141,395
0.4195

745,141,378
0.0093

-
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30. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่ง
หรือมากกวาหนึ่งแหง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษั ท
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทยอย และ
บริษัทยอยในเครือเดียวกัน ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวน
ไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและ
บุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท
ในการพิ จารณาความสั มพั น ธร ะหวางบุค คลหรือกิจ การที่เกี่ยวของกัน ซึ่งอาจมีขึ้น ไดตองคํานึงถึง
รายละเอียดของความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
บริษัทตั้งอยูในประเทศไทยและเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีผูถือหุน
ใหญของบริษัทคือ ครอบครัวลีนะบรรจง โดยถือหุนในบริษัทเปนจํานวนรวมรอยละ 34.71 ของทุนที่
ออกและเรียกชําระแลว
ความสัมพันธที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันใน
บริษัท หรือเปนกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชี
กับบริษัทมีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทยอย
1. บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
4. บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
5. บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด
7. บริษัท พาราไดซกรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด
8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
9. บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร จํากัด
10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
11. บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
12. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัด
13. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จํากัด
(1)
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ประเทศ
ที่จัดตั้ง
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
กัมพูชา

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทถือหุนรอยละ 69.83 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนรอยละ 39.76 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนรอยละ 100.00 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนรอยละ 99.00 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนรอยละ 94.25 และมีกรรมการรวมกัน
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 25.84
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 39.76
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 39.76
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 39.76
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 39.76
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 21.58(1)
บริษัทถือหุนทางออมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รอยละ 27.73

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท เอือ้ วิทยา จํากัด (มหาชน)ไดจําหนายหุนของบริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัดจํานวน 11,000 หุน มูลคาหุนละ 5
บาท รวมเปนมูลคา 55,000 บาท ทําให บริษทั กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส จํากัดไมถือเปนบริษัทยอยของบริษัทตั้งแตวันที่ดังกลาว
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ชื่อกิจการ
กิจการรวมคา
14. บริษัท ซันฟลาวเวอรกรีน จํากัด

บริษัทรวม
15. บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)
16. บริษัท อยุธยา พาวเวอร ซิสเท็มส จํากัด
17. บริษัท สระบุรี เอ็นเนอรจี ซิสเท็มส 2 จํากัด
18. บริษัท พาโนวา จํากัด
19. บริษัท อินเตอรโกลบ อินเวสเมนต จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่น
20. บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
21. กรรมการ

(1)

ประเทศ
ที่จัดตั้ง
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ

เปนกิจการรวมคาผานบริษทั เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ถือหุนรอยละ
25.00

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
กัมพูชา

เปนบริษัทรวมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 24.98
เปนบริษัทรวมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 30.00(1)
เปนบริษัทรวมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 30.00
เปนบริษัทรวมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 30.00(1)
เปนบริษัทรวมผานบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 48.00

ไทย
ไทย

มีผูถือหุนรวมกัน
บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการ
ตาง ๆ ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท
(ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดแลกเปลีย่ นหุน ของบริษัท อยุธยา พาวเวอร ซิสเต็มส จํากัด จํานวน 165,000 หุน เปนจํานวนเงิน
5.78 ลานบาท กับหุนของบริษัท พาโนวา จํากัด จํานวน 231,000 หุน เปนจํานวนเงิน 5.78 ลานบาท และไดล งทุนซื้อ หุนของบริษัท พาโนวา จํากัดเพิ่ม เติม
จํานวน 47,144 หุน เปนจํานวนเงิน 1.18 ลานบาท รวมทั้งหมด 278,144 หุน เปนจํานวนเงิน 6.95 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนรอ ยละ 30 ของหุนที่
ออกจําหนายและเรียกชําระแลวของบริษัท

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแตละประเภทอธิบายไดดังตอไปนี้
รายการ
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รายไดคาตรวจสอบภายใน
รายไดคาเชา
รายไดคาธรรมเนียมการนําทรัพยสินเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อและขายตราสารทุน
เงินปนผลรับ
คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร ไดแกเงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตราประมาณรอยละ 10.00
ถึงรอยละ 25.00
ราคาตามสัญญา
ตามที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัท
ราคาตามสัญญา (ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 10.00
ถึงรอยละ 25.00)
อัตรารอยละ 0.50 - 2.00 ตอปของมูลคาจํานอง
ตามที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการของบริษัท โดยอางอิงจากตนทุน
เงินกูยืมของบริษัท
ราคาตลาด
ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถ ือหุนของบริษัท
ตามที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการและผูถือหุนของบริษทั

รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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30.1

รายได

บริษัทยอย
รายไดคาเชา
รายไดคาตรวจสอบภายใน
รายไดคาธรรมเนียม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากงานโครงการ
ดอกเบี้ยรับ

30.2

คาใชจาย

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซื้อสินคา/บริการ

30.3

-

28,931,340
-

-

7,924,565

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
2,160,120

รายงานประจำ�ปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
2,578,320
2,670,000
3,137,260
7,996,383
46,365,836

42,250

คาตอบแทนผูบริหาร
(รวมอยูใน “คาใชจายในการขาย” และ “คาใชจายในการบริหาร”)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
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งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

-

211,680
2,760,000
4,246,391
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
-

-

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

33,449,148
2,665,585
36,114,733

9,983,039
467,003
10,450,042

38,708,997
2,584,847
41,293,844

10,567,304
570,491
11,137,795

30.4

เงินลงทุนชั่วคราว
(รวมอยูใน “หลักทรัพยเพื่อคา”)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
ตราสารทุน

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
453,722,360

99,157,804

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
463,859,153

117,924,127

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ลงทุนเพิ่ม
จําหนายเงินลงทุน
ตัดจําหนายเงินลงทุน
(หมายเหตุขอ 9)
ปรับมูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
99,157,804
93,070,822
14,189,839
41,990,087
340,374,717
453,722,360

(2,406,925)
(33,496,180)
99,157,804

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
117,924,127 153,187,018
14,189,839
41,990,087
(8,629,529) (41,349,873)
340,374,716
463,859,153

(2,406,925)
(33,496,180)
117,924,127
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30.5

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การคา (หมายเหตุขอ 10.1)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุขอ 10.1)
กรรมการ
บริษัทที่เกี่ยวของ

รายไดคางรับ (หมายเหตุขอ 10.1)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

30.6

รายงานประจำ�ปี 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

15,590,445
15,590,445

14,120,263
(14,120,263)
-

-

-

2,704,317
777,809
3,482,126

2,348,340
170,085,671
172,434,011

-

-

923,186
923,186

404,556
404,556

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอย
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทยอย - สุทธิ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
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งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
8,682,290
8,858,890
8,682,290
8,858,890

24,056,876
24,056,876

12,317,573
12,317,573

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
208,286,000 163,940,000
(39,900,000) (39,900,000)
168,386,000 124,040,000
168,386,000 124,040,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกีย่ วของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม มีดังนี้

ยอดคงเหลือตนป
ใหกูเพิ่ม
รับชําระคืน
หนี้สงสัยจะสูญในเงินใหกูยืม
โอนไปเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไมเกิดขึ้น
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
2561
2560
บาท
บาท
8,858,890
12,500,000
9,347,802
(12,500,000)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท
124,040,000
54,540,000
45,746,000
82,500,000
(1,400,000) (5,000,000)
(8,000,000)
-

(176,000)
8,682,890

168,386,000

(488,912)
8,858,890

124,040,000

การเปลี่ยนแปลงในป 2561
ในระหวางป 2561 บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เปนสกุลเงินบาท
จํานวน 40.00 ลานบาท เงินใหกูยืมมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
แกบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด เปนสกุลเงินบาท จํานวน 4.55 ลานบาท เงินใหกูยืมมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป และแกบริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด เปนสกุลเงินบาท จํานวน 1.20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
ทั้งนี้ ในระหวางป 2561 บริ ษั ทได รั บชําระเงินใหกูยืมจากบริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ทั้งจํานวน 1.20 ลานบาท และจากบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด จํานวนเงิน 0.20 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงในป 2560
บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด เปนสกุลเงินบาทจํานวน
54.54 ลานบาท เงินใหกูยืมมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป
ในระหวางป 2560 บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เปนสกุลเงินบาท
จํานวน 80.00 ลานบาท เงินใหกูยืมมีกําหนดชําระคืนในระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ
4.20 ตอป และแกบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด เปนสกุลเงินบาท จํานวน 2.50 ลานบาท
เงินใหกูยืมมีกําหนดชําระคืนในระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - 1.75 ตอป
ในระหวางป 2560 บริษัทไดรับชําระเงินใหกูยืมจากบริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด จํานวนเงิน
5.00 ลานบาท
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บริษัทไดประเมินการไดรับคืนในเงินใหกูยืมแกบริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัดและไดรับรูหนี้
สงสัยจะสูญ จํานวนเงิน 8.00 ลานบาท ไวภายใต “คาใชจายอื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
30.7

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

คาใชจายคางจาย - บริษัทที่
เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กรรมการ

30.8

2561
บาท
22,203
169,356
191,559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
บาท
450,000
13,803
207,887
671,690

2561
บาท
36,906
36,906

2560
บาท
72,607
72,607

ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันในการค้ําประกัน และการนําทรัพยสินของ
บริษัทเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินของบริษัทยอย

31. สิทธิพิเศษทีไ่ ดรบั จากการสงเสริมการลงทุน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สําหรับกิจการผลิตลวดเหล็ก และตะแกรงลวดเหล็ก ภายใตการ
สงเสริมดังกลาว บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) จะไดรับสิทธิและประโยชนจากการ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้นคือเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิรอยละหาสิบ ของอัตราปกติ รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุนในระหวางปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดมา
หักออกจากกําไรสุทธิเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ พนกํ าหนด โดยบริษั ท ระยองไวร อินดั สตรี ส จํากัด
(มหาชน) จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2561

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่
7 มิถุน ายน 2554 สําหรั บกิ จ การผลิต ไฟฟา ภายใตการสงเสริมดังกลาว บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
จะไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา
8 ป นับแตวันที่ เริ่ มมี ร ายได จ ากการประกอบกิจ การนั้น คือเมื่อวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2555 และไดรับ
ลดหยอ นภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บกํ า ไรสุท ธิรอ ยละห าสิบ ของอัต ราปกติ รวมทั้ง สามารถนํ า
ผลขาดทุนในระหวางปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดมาหักออกจากกําไรสุทธิเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่พน
กําหนดเปนเวลา 8 ป (สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2568) โดยบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีอารซี คลีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด)
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 สําหรับกิจการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล ภายใตการสงเสริม
ดังกลาวบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด จะไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวน
ภาษี เงิ นไดนิ ติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปน ระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจ ากการประกอบ
กิจการนั้นคือเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุนในระหวางปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดมา
หักออกจากกําไรสุทธิเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนด โดยบริ ษัท ยู ดับบลิ วซี โกเมน ไบโอแมส
จํากัด จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํ ากั ด ได รั บบั ต รสงเสริ มการลงทุน จากคณะกรรมการส งเสริมการลงทุ น
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 สําหรับกิจการผลิตไฟฟา ภายใตการสงเสริมดังกลาว บริษัท สตึกไบโอแมส
จํากั ด จะไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงิน ไดนิติบุค คลสําหรับกําไรสุทธิเปน
ระยะเวลา 8 ป นั บแตวั นที่ เริ่ มมี รายไดจากการประกอบกิจการนั้นคือเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2549 และ
ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิรอยละหาสิบ ของอัตราปกติ รวมทั้งสามารถนําผล
ขาดทุนในระหวางปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดมาหักออกจากกําไรสุทธิเปนเวลา 5 ป นับจากวันที่พน
กําหนด โดยบริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตร
สงเสริมการลงทุน
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บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 สําหรับกิจการผลิตไฟฟา ภายใตก ารสงเสริมดังกลาว บริษัท
ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด จะไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิ ติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้นคือเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2551 และไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิรอยละหาสิบ ของ
อัตราปกติ รวมทั้งสามารถนําผลขาดทุนในระหวางปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดมาหักออกจากกําไรสุทธิ
เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่พนกําหนด โดยบริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด จะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน มีดังนี้
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รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
กําไรจากการลงทุน
รายไดอื่น
รวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กิจการที่ไดรับการ กิจการที่ไมไดรับการ
รวม
สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน
บาท
บาท
บาท
774,193,404
914,278,795
1,688,472,199
1,029,540,267
1,029,540,267
416,775,787
416,775,787
19,746,706
114,249,998
133,996,704
793,940,110
2,474,844,847
3,268,784,957

รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
รวม

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการที่ไดรับการ กิจการที่ไมไดรับการ
รวม
สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน
บาท
บาท
บาท
703,364,186
857,219,275
1,560,583,461
3,466,668
928,664,977
932,131,645
18,662,800
69,915,378
88,578,178
725,493,654
1,855,799,630
2,581,293,284
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32. ภาระผูกพัน
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนิน งานที่ไมสามารถยกเลิก ได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป

งบการเงินรวม
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
11.60
6.36
14.40
7.61
2.97
4.00
17.97
28.97

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
6.93
0.79
8.66
0.58
15.59
1.37

ยอดรวมของภาระผูกพันอื่นที่ตองจายในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
คาประกอบวิชาชีพทนายความ
สัญญาซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร
เลตเตอรออฟเครดิตสําหรับซื้อสินคา
และวัตถุดิบที่ยังไมไดใช

งบการเงินรวม
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
36.43
60.25
0.55
196.73
117.78
406.97
640.13

274.71
453.29

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
ลานบาท
ลานบาท
-

-

33. สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
จํานวน 194.90 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 168.90 ลานบาท) ไดจํานําเปนหลักประกันของ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ดังนี้
ก)
เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว (หมายเหตุขอ 20)
ข)
การออกหนังสือค้ําประกัน
ค)
การเปดเลตเตอรออฟเครดิตและหนี้สินทรัสตรีซีทสเพื่อซื้อวัตถุดิบ
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33.2

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เครื่ องจั ก รของโครงการโรงไฟฟาเพื่ อผลิตไฟฟาและ
พลังงานความรอนของบริษั ท เอ็นเนซอล จํากัด ตามสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟา และพลังงาน
ความรอนกับบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) ไดใชเปนหลักประกันตาม
เงื่อนไขภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (หมายเหตุขอ 20)

33.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารของบริษัท เอ็นเนซอล จํากัดจํานวน 7.50 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2560 : 7.61 ลานบาท) ถูกใชเปนหลักค้ําประกันสําหรับเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศของบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (หมายเหตุขอ 20)

33.4

ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ของบริษัทบางสว น
ไดนําไปค้ําประกันวงเงินกูยืมของบริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (หมายเหตุขอ 15 และขอ 20)

33.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดิน และอาคารของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีราคาตาม
บัญชีจํานวน 273.10 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 275.05 ลานบาท) ตลอดจนสิทธิตามกรมธรรม
ประกันภัย ไดถูกจดทะเบียนจํานองไวเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศแห งหนึ่ง (หมายเหตุขอ 16 และขอ 20) และเงินฝาก
ธนาคารของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) จํานวน 52.42 ลานบาท (31 ธันวาคม 2560 : 42.42
ลานบาท) ถูกใชเปนหลักประกันสําหรับการยื่นประมูลงาน

33.6

ในเดือนมกราคม 2561 บริษัท เอื้อวิทยา จํ ากัด (มหาชน) ไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือหุ น
ประเภทไมดอยสิทธิ มีประกันและมีผูแทนผูถือหุนกู เปนจํานวนเงิน 600 ลานบาท บริษัทได
เสนอขายหุนกูแกประชาชนทั่วไป หุนกูมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.25 ตอป และจะครบ
กําหนดไถถอนในเดือนมกราคม 2563 ณ วันที่ออกหุนกู บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ได
ใหหลักประกันหุนกู โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.) ที่ดิน และสิ่งปลูกสรางซึ่งเป นกรรมสิ ทธิ์ ของบริษั ท ยูดั บบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
(บริษัทยอยของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)) มีมูลคาประเมินรวมทั้งสิ้น 77.90 ลานบาท
(หมายเหตุขอ 16 และขอ 20)
2.) เครื่องจักรซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (บริษัทยอย
ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)) มีมูลคาประเมินรวมทั้งสิ้น 317.39 ลานบาท (หมาย
เหตุขอ 16 และขอ 20)
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3.) หุนจํานวนทั้งหมด 24 ลานหุนของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด (บริษัทยอย
ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)) ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ซึ่งมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนมูลคา 240 ลานบาท (หมายเหตุขอ 14.1 และขอ 20)
4.) หุนจํานวนทั้งหมด 330 ลานหุนของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของบริษัท มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 2 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 660 ลานบาท
(หมายเหตุขอ 14.1 และขอ 20)
33.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากธนาคารของบริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด จํานวน 0.50
ลานบาท ถูกใชในการค้ําประกันลูกหนี้ตามสั ญญาจางเหมางานดันทอกับบริษัทแห งหนึ่ง (31
ธันวาคม 2560 : ไมมี)

33.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารของบริษัท สตึกไบโอแมส จํากัด จํานวน 0.60
ลานบาท ถูกใชในการค้ําประกันสําหรับการใชไฟฟา

34. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทใหออกงบการเงิน เมื่อวัน ที่
27 กุมภาพันธ 2562
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในป 2561 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2561 ของบริษัทและ
บริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
บริษัท
จํานวนเงิน (บาท)
1.
บริษัท แคปปทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
1,800,000.2
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1,600,000.3.
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
1,700,000.4
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
760,000.5.
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด
740,000.6.
บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
310,000.7.
บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
300,000.8.
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
750,000.9.
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
580,000.10.
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
580,000.11.
บริษัท พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่ จํากัด
580,000.12.
บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร จํากัด
110,000.รวมทั้งสิ้น
9,810,000.ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจาง
หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดัง กล าว โดยผู สอบบัญ ชี มีค วามเป นอิส ระและเป นผู ส อบบั ญชี ที่ไ ด รับ ความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอื่นๆ จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชย
ยศ สอบบัญชี จํากัด
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ ในบริษัท ดี
ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในชวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา

2. คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอย ไมมีการจายคาตอบแทนของานบริการอื่น
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Importance information in term of financial
Operating Results (Million Baht)

2018

2017

2016

REVENUES
Sales and Project

2,718

2,493

1,945

551

88

36

3,269

2,581

1,981

and Amortization (EBITDA)

205

(115)

26

Earnings (Loss) before Income Tax

(52)

(355)

(209)

(120)

(310)

(163)

133

(157)

(123)

Total Assets

5,864

6,053

5,928

Total Liabilities

2,047

2,137

1,922

Total Shareholders' Equity

3,817

3,916

4,005

Equity to the Company's Shareholders

2,594

2,473

2,444

Par Value

1.00

1.00

1.00

Net Earnings (Loss)

0.18

(0.21)

(0.16)

Book Value

3.48

3.32

3.28

Market Price

1.05

1.51

2.12

Return on Equity

5.25

(6.37)

(4.92)

Return on Sales

4.90

(6.28)

(6.33)

Net Profit Margin

4.07

(6.14)

(6.22)

Return on Total Asset

2.23

(5.18)

(2.89)

Debt to Equity (Times)

0.54

0.55

0.48

Debt to Equity to the Company's Shareholders (Times)

0.79

0.86

0.79

Total Assets

(3.13)

2.11

10.69

Total Liabilities

(4.20)

11.17

70.75

Total Shareholders' Equity

(2.54)

(2.23)

(5.29)

Equity to the Company's Shareholders

4.89

1.19

(4.55)

Sales and Project

9.04

28.16

20.02

Other Income
Total Revenues
Profit (Loss)
Earnings before Interest, tax, Depreciation

Net Earnings (Loss)
Net Earnings (Loss) - Equity Holders of the Company
Financial Status (Million Baht)

Per Share Data (Baht)

Financial Ratios (%)
Profitability Ratios

Investment Structure

Growth Opportunities
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Report from the Board of Directors
To Shareholders
In the past year of 2018, as Thai economy is likely to continue expanding from last year due
to main support of investment from government, exporting products growth beyond expectation and
continuously expanding with the rate of 7% as best in 6 years therefore Thai economy of year 2019
will expand around 3.5-4.5 percent (main support of investment from government and private) which
leads in various investment.
Year 2018, Board of Director and Executive realize on sustainable growth and keeping pace
with changes in economic and social conditions including realizing importance of conducting business
with regard to shareholders and all stakeholders that affect environmental. By this, subsidiaries uses
management in term of environment ISO 14001 : 2015 and Quality Control ISO 9001 : 2015 as
guideline continuously and also realized on Corporate Social Responsibilities (CSR) as well
Throughout operation of business; company and its subsidiaries is determine to expand
business both long term and short term and still give priority to efficient cost management system and
good quality management system including determine strategies and business plans in subsidiaries to
be in the same direction in order to receive economic stimulus policies, including study new products
for add value to company and its subsidiaries. The company and its subsidiaries has enter into anticorruption as resolution from Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council:
CAC) No.4-2018 held on February 4, 2019 resolved Capital Engineering Network Public Company
Limited become a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition in term of Anti –
Corruption
Lastly, on behalf of The Board of Directors, Executives and employees of Capital Engineering
Network Public Company Limited would like to thanks shareholders, alliance of commercial,
government and private institutes for their continue supporting the company all the times. Board of
Directors, Executive will work to put to management carefully, cautious, reveal which bases on good
governance in long term

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman
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Shareholding Structure of Company
We are the holding company as invests in core business rules associated with the operations
division as follows:
Capital Engineering Network Public Company Limited
(CEN)

Engineering & Construction Material Business

Transmission Tower and Energy Business

Rayong Wire Industries PCL.
(RWI) 69.83%

Ua Withya PCL. (UWC)
39.76%

WJC Enterprise Co., Ltd
(WJC) 94.25%

Enesol Co., Ltd (ENS)
100.00%

Pipe Line Engineering Co., Ltd

Evergreen Biomass Co., Ltd (EBM)

(PLE) 99.99%

99.00%

Sunflower Green Co., Ltd (SFG)

25.00%

Paradise Green Energy
Co., Ltd
(PGE) 64.99%

UWC KOMEN BIOMASS
CO.,LTD
(UKB) 99.99%

UWC AMPHAN BIOMASS
CO.,LTD
(UAB) 99.99%

UWC (Cambodia)
Co., Ltd
(UWCC) 70.00%

Interglob Investment
Co., Ltd
(ITG) 48.00%

Saraburi Energy
System 2 Co., Ltd
(SES2) 30.00%
Panowa Co., Ltd
(PCL) 30.00%
Dimet (Siam) PCL.
(DIMET) 24.98%

SATUEK BIOMASS
CO.,LTD
(SBM) 99.99%

UWC SOLAR
CO., LTD
(UWC SOLAR) 99.99%

Capital Engineering Network Public PLC.
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Natures of Business
Capital Engineering Network Public Company Limited (CEN) is a holding company. At the
present, the company has in totaling of 6 subsidiaries which consists of 2 groups of business;
Engineering Construction Material Business, Transmission Tower and Energy Business. The details
are as follow:
1. Ua Withya Public Company Limited (UWC): CEN holds 39.76% of registered capital of
Baht 1,907,119,713 with Baht 1,316,251,786.40 paid up capital as 13,162,517,864 of common shares
at par value of Baht 0.10 per share. Its business is to produce High Voltage Transmission Tower,
Substation Steel Structure, Telecommunication Tower; Hot Dip Galvanizing Service includes
industrial products and saleing transmission equipment. Moreover, UWC’s subsidiary has
strengthened its business by investing in renewable power plants since 2015.
2. Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) CEN holds 69.83% of
registered of Baht 450,000,000 with Baht 318,182,593 of paid up capital which consists of
636,365,186 common shares at par value of Baht 0.50 per share. Its business is to produce and
distribute of (1) Pc-Wire which is mostly used for production of pile electricity poles, ready concrete
floor. (2) Pc-Strand which is mostly used for large construction such as bridge beams, large pile and
(3) Welding Wire (4) Other Wire which is mostly used for welding industries
3. Enesol Company Limited (ENS): CEN holds 100.00% of the amount of registered of
Baht 484,000,000 and Baht 302,500,000 of Paid up Capital as 4,840,000 of common shares at par
value of Baht 100 per share. Enesol produces and distributes electricity and thermal energy to The
Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd and Thai-German Ceramic Industries Public Company
Limited
4. WJC Enterprise Company Limited (WJC): CEN holds 94.25% of registered capital of
Baht 150,000,000 and Baht 97,500,000 of paid up capital which divided into 1,500,000 common
shares as par value of 100 Baht which their businesses are steel construction, design and metal
forming; their factory is located at Laemchabang from both domestic and foreign of petrochemical
industry, Energy Industry, Construction Industry and others.
5. Pipe Line Engineering Company Limited (PLE): CEN holds 99.99% of registered capital
of Baht 150,000,000 with Baht 144,000,000 of paid up capital and 1,500,000 of common shares at par
value of Baht 100. Its business is Contractor, Underground Tunneling and other construction tasks.
6. Evergreen Biomass Company Limited (EBM) CEN holds 99.00% of registered capital of
50,000,000 and Paid up Capital of Baht 50,000,000 and 5,000,000 common shares at par value of
Baht 10. Its business of production and distribution of raw materials for biomass energy.
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1.

Income Structure

Type of
Business

Proceeding
by

% of
share
holding

Business
Investment

CEN

Steel Wire
Business

RWI

Steel
Structure
Business;
Design and
Distributing
main
structure
according to
pattern

UWC

WJC

94.25

Transmission
Tower and
Thermal
Energy

ENS
and
subsidiaries
of UWC

100.00

Contractor
and
Tunneling

PLE

Agriculture
Business

Subsidiaries
of UWC

Total

Year
2018

Year
2017

%

%

Year
2016

%

344.38

10.54

(31.27)

(1.22)

(36.08)

(1.83)

69.83

1,105.24

33.81

944.54

37.03

608.32

30.71

39.76

1,511.93

46.25

988.59

38.76

835.87

42.20

306.81

9.39

617.01

24.19

527.91

26.65

99.99

0.36

0.01

0.04

0.00

0.01

0.00

25.84

0.06

-

31.64

1.24

44.95

2.27

2,550.55

100.00

1,980.98

100.00

And

39.76

3,268.78

100.00

Nature of Business
The company is a holding which investing in other companies. Currently, there are 6
subsidiaries
1.
Ua Withya Public Company Limited (UWC)
2.
Rayong Wire Industrial Public Company Limited (RWI)
3.
Enesol Company Limited (ENS)
4.
WJC Enterprise Company Limited (WJC)
5.
Pipe Line Engineering Company Limited (PLE)
6.
Evergreen Biomass Company Limited (EBM)
By Board of Directors and Executive Boards will determine operation of Business and give
authority for management of subsidiaries in integrated management.
Type of Product of subsidiaries
Ua Withya Public Company Limited (UWC)

The subsidiary has established in 1967 -manufactures and distributes galvanized steel
structure for high voltage electrical towers, telecommunication poles and steel structure for electrical
substation as well as provides galvanized coating services and made-to-order products and started
invested in energy business (renewable Energy) in year 2015.
Products and Services of UWC as follows:
1. Transmission Line Tower – TL is galvanized steel structure for electrical high voltage tower
used for the High voltage transmission line project of Electrical Generation Authority of Thailand to
entertain 115 Kv/ 230 Kv/500 Kv with expertise of personnel in term of Engineering (Production &
Design) and also advance in quality control therefore subsidiary certified by Electricity Generating
Authority of Thailand “EGAT”.
2. Substation Steel Supporting (Substation Steel Structure – ST) is Steel structure which
support electrical equipment in substation e.g.; Disconnecting Switches, Lighting Arrestors,
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Capacitors and other substations which acts as an electric and convert voltage from 69 Kilo Volts, 115
Kilo Volts, 230 Kilo Volts and 500 Kilo Volts in order to pass through high voltage transmission line
and power distribution system before electricity distribution to consumers (size of tower is not very
high)
3. Telecommunication Tower (Telecommunication Tower–TC) which design and product
telecommunication steel tower with high of 20-100 Meters in order to install of network of leading
companies in Thailand such as AIS, Dtac, TruemoveH, CAT, TOT
4. Building and Frame (Building and Frame– BF, General Fabrication -GF) is steel structure
which used in various businesses including galvanized and non-galvanized coating service such as
steel roof, sidewalk, fence, structural steel frame and factory. For general steel structure such as steel
roof structure, steel structure of building and factory, steel structure for billboards.
5. Galvanizing Services these services provides customers with the products of the metal
itself such as grate, pipes and strip the wires to coat with our galvanized services in order to make
steel to be resistant to rust. By this, subsidiary company could make hot dipped galvanized. The
product has been awarded industrial product standard symbol ISO 1461 and American standard of
ASTM A123, ASTM A153, and British standard of BS 729, Japanese Standard JIS H 8641 and JIS H
9124, Australia Standard AS 1214: AS/NZS 4680 and Germany Standard DIN 50976.
6. The company’s initial business as distributor of industrial products as supplied with main
products includes power devices such as chain, gear and motors. By this, subsidiary company has
imported industrial product in various brands which mostly from RENOLD (from United Kingdom) as
produced by leading manufacturers of the world and this brand is from Germany.
7. Produce and Distribution on renewable energy, subsidiary has expansion on business to
be electricity supplier in term of renewable energy (variously) by starting from investment in biomass
energy (study information all around) in term of Technical, Finance and fuel management by using
expertise in term of engineering to develop and recondition of Power Plant to operate efficiently in
order to create value and sustainable income to the organization, shareholders and any stakeholders
Industries and Competition
 Market Strategy
UWC has realize on suitability of quality and price of products and services including on time
Delivery and maintain good relationship among partners
Energy business on subsidiary of UWC has nature of business on production and distribution
of electricity from renewable energy by sale to Provincial Electricity Authority which currently Power
Plant of subsidiary has total capacity of 26.9 MW.
 Products and Services
1. To produce quality product and meet standards
Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers
UWC has focusing to be a leader in product quality and maintain quality of before and after
sale services by giving priority to the training and development on personnel continuously with
expertise team and efficiency in term of business operation. Moreover, UWC has focusing on
producing quality products in accordance with standards by using modern computer system to design
our products selecting good quality of raw materials from reliable manufacturers, passing through
modern manufacturing processing also granted a certification of standard entitled ISO9001:2015. By
the mentioned process its build confidence to customer
Energy Business
Subsidiary of UWC as production and distribution of renewable energy by personnel with
expertise and experiences in term of engineering (power) in order to control and manage power plant
to conduct electricity efficiently.
2. Delivery on time and reliable
Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers
In term of Electric Transmission Pole and Telecommunication Tower is a project work and will
made contract before operation as period of operation equal to 6 months – 2 years. By this, delivery
products on time is very importance for UWC operation because their customers has clearly period on
delivered thus in the past UWC has delivered products on time and meet customers’ needs as a
result of work planning, production system which includes plan on reserving raw materials.
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Type of customers, Target customers
High Voltage Transmission Tower / Telecommunication Tower
UWC has distributed almost all products to customers within the country which can clarify as
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1.

Local and Foreign Contractor which received the project from Government and
Private Sector such as Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and
Provincial Electricity Authority (PEA)
2.
Minor Customers in sales industry and general assembly of installation on steel
structures.
3.
Galvanized services, galvanizing services to client which is private as per
requirement from products of customers must be galvanized
4.
Industrials products such as chains, gears and gear motors for using in general
Industrials. By this, the products were sold to subsidiary company is imported from
foreign brands of RENOLD and ARNOLD thus this brands are being well known and
high quality as accepted from discussion abroad
Energy Business
The company is sale electricity to Provincial Electricity Authority
Pricing Policies
High Voltage Transmission Tower / Telecommunication Tower
UWC has policies on pricing competitively in business with focusing on cost-effective in order
to reduce rate on loss of production. In the present, pricing policy of this company is focusing on
product cost plus profit margin factors. Factors which taken into consideration in order to set pricing
are price of raw materials, equipment, components used in production, difficulty of products, period of
offering price, number of workloads, capacity together with consideration on historical of each
customer who had make the transactions.
Energy Business
Price of sale electricity is in accordance term and conditions that have signed contract with
government
 Sale and Distribution Channel
Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers
UWC distributes each product through 2 channels in order to access to customer needs more
effectively, including
1. Accepted work as sub-contractors of major contractors that won the bid by mostly are
Transmission Line Tower and Telecommunication Tower. In the past, accepted work of High Voltage
Transmission Line from KEC International Limited, TEDA Company Limited and Precise System and
Project Company Limited and accept work of Telecommunication Tower from BB Technology
Company Limited, Communication & System Solution Public Company Limited (accept work from
Total Access Communication Public Company Limited) and SSW Sky Wire Company Limited (accept
work from CAT Telecom Public Company Limited
2. Entering into auction to project directly in order to act as main contractor by mostly are
substation project
Energy Business
Subsidiary of UWC – as nature of business is produce electricity and channel for saleing
electricity is Provincial Electricity Authority (PEA)
 Industries and Competition
Industries of Ua Withya Public Company Limited (UWC)
High Voltage Transmission Tower Industries
High Voltage Transmission Tower Industries are in accordance to project expansion of in term
of power transmission system of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Provincial
Electricity Authority (PEA) which there are projects need to proceed according to plan of development
capacity of year 2015-2036 (PDP 2015) references from information of EGAT which has approved
projects in totaling of 20, during the progress of 16 projects, not yet implemented of 4 projects and
pending for approval of 3 projects as follows:
1. Project of electric power transmission systems for Thepha Coal Power Plant Project
(TPPP) which consists of transmission line with length of 150 Cycle-Kilometers, 1 place of
construction on High Voltage Substation and 5 places of expansion of high voltage power station
which money for investment of 7,480 Million Baht with expectation to be finished within year 2024.
2. Project of development on electric power transmission systems in order to reserve Special
Economic Zones Stage 1 (SEZ1) and increasing of usage on electricity from entering into ASEAN
Economic Community by construction/improvement of transmission line and substation 230 Kv. and
115 Kv. (in area of TAK and MUKDAHAN Province) with limitation of investment of 2,150 Million Baht
as expected to complete within year 2024.


Capital Engineering Network Public PLC.

283

3. Project of electric power transmission systems for Major Private Producer Stage 3 (IPP3) in
order to connect power plant project along with electrical system of EGAT and meet increasing
demand of electricity in Eastern and Central regions with expectation to complete within year 2022.
Currently major manufacturer for transmission line (500 Kv) in Thailand only 5 manufacturers
thus year 2018 subsidiary has capacity of market share of 30 percent.
Factors impacting the business operation
Fluctuation on price of raw material are adjusted as main raw materials are steel and
Zinc thus price of those mentioned materials are fluctuated due to world market. Year 2018 price of
steel and zinc are rising (beginning of year and decline during end of year) therefore effect cost of raw
materials which cause changes in fluctuation of raw material price
New Competitor – there are a high demand for High Voltage Transmission Tower
Industries as expected that new competitor maybe competing however, entering into those kind of
business may have restrictions on experiences and certification from government agencies but in the
meantime, existing manufacturer has also focused on expanding in oversea market therefore could
affects new competitors not severe in the near future
Demand for High Voltage Transmission Tower Industries
Demand for High Voltage Transmission Tower is continued expand in accordance to
investment policies of government during year 2015 – 2036 (PDF 2015)
Telecommunication Tower Industries
Telecommunication Tower industries is continue ongoing in order to serve customers with
greater coverage and support 5G as will happened in the future
Factors impacting the business operation
Telecommunication Tower industries which use the same raw materials as High Voltage
Transmission Tower industries therefore fluctuation in raw material price effects cost of production as
well.
Demand for Telecommunication Tower
Demand for Telecommunication Tower is continuously growth from year 2017 however;
growth rate may be different from previous 1-2 year.
Substation Steel Supporting Industries
For construction of substation there need to design steel structure to support electrical
equipment such as circuit, breakers, disconnecting switches, lighting arresters as needed in
substation.
Demand for Substation Steel
Demand for Substation Steel is depend on expansion of Electricity Generating Authority of
Thailand “EGAT” and Provincial Electricity Authority “PEA”
General Steel Structure Industries
In general steel structure, the company can provide design, adjust the proportion, format,
high, property, size which suitable for each construction project in order to meet need of customers.
Demand for General Steel Structure
Normally demand for general steel structure is continually increase follow the direction of
steel industry especially in term of construction which uses for replacement of concrete products and
other.
Galvanizing Services
There is an increasing demand of steel for galvanize (due to requirement for steel production)
and continuously increased in order to prevent from decay as see trend is evident from developed
countries. By this, UWC has galvanizing services only for complementary only.
Industrial Products
UWC is distribute Industrial products in group of transmission equipment such as chain, gear
and motors by focused on RENOLD products cause have high quality products.
Energy Business
Cost of fuel in energy business is very importance, subsidiary of UWC has plan to reserve
right from mentioned issue by using chopped wood instead of husk as fuel and also prepare
procurement of raw materials in various location to minimize costs.
Product Supply
 Production Capacity and volume
High Voltage Transmission Tower and Telecommunication Tower Business
Subsidiary has factory located at 247, Romklao Road, Kwang Sansab, Khet Minburi, Bangkok
which has capacity of 24,000 tons per year.
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Energy Business
UWC has subsidiaries as their nature business is renewable energy
1.

UWC KOMEN BIOMASS COMPANY LIMITED
Located at Nakhon Si Thammarat as nature business of Biomass Power Plant
Production capacity of 9.9 MW and Power Purchase Agreement PEA of 8 MW

2.

UWC AMPHAN BIOMASS COMPANY LIMITED
Located at Amphor Satuek, Buri Ram as nature business of Biomass Power Plant
Production capacity of 9.5 MW and Power Purchase Agreement PEA of 8 MW

3.

SATUEK BIOMASS COMPANY LIMITED
Located at Amphor Satuek, Buri Ram as nature business of Biomass Power Plant
Production capacity of 7.5 MW and Power Purchase Agreement PEA of 6.5 MW

4.

Paradise Green Energy Company Limited
Located at Amphor Chum Phae, Khon Kaen as nature business of processing energy
Crop and sale energy crop products such as biogas, fertilizer, readymade meals for
animal, biodegradable packaging
UWC SOLAR COMPANY LIMITED
As nature business of producing electricity from renewable energy such as sunshine
which currently no on process.

5.

Raw Material and Kind of Raw Material
High Voltage Transmission Tower and Telecommunication Tower Business
Efficient inventory management is an important factor in business for manufacturing High
Voltage Transmission Towers and competition as well that UWC can maintain ability to complete
because UWC have enough inventories. As a result, subsidiary can deliver the products to customer
with desired time thus UWC has a policy to control inventory level appropriately and adequately to
meet needs of customers in timely manner. By this, UWC has purchase main raw materials such as
steel, zinc and other raw materials from domestic manufacturers.
Presently, UWC purchase raw materials from not less than 5 distributors however UWC could
supply steel and type of steel as needed with the reasonable price by using price comparison. In the
past year (beginning of year) UWC has purchases zinc from Padaeng Industry Public Company
Limited and the end of year purchases from Sang Charoen Group.
UWC has policies to order some raw materials from domestic manufacturer in advance to
obtain sufficient quantities of raw materials, qualities as meet requirement and based on utility of
customers. UWC has no barriers to delivery of goods delayed because have efficient inventory
management system which covered selection of supplier for raw materials with good quality of raw
materials and on time deliver.
Primary raw materials are steel and zinc with the following details:
1) 90 degree of symmetry steel grade SS400 size between L40x40x3 to L200x200x20
2) 90 degree of symmetry steel grade SS540 size between L75x75x6 to L250x250x35
3) 99.99% zinc
As the specific price and standard of product therefore the subsidiary obtained raw material
domestically.
Industrial Products
UWC has import most of products from England and Germany as management of products
according to movement of order during the past order to estimate on market demand and supply
inventory which suitable for period of time. By this, merchandise can be classified into following
categories.
(1)
Fast turnover production or order regularly seem as high demand on market segment
and need of products right away after ordering therefore the company must have
sufficient reserve inventory and available product all the times such as Production of
Chain, Chain Joint etc.
(2)
Normal Production whom order infrequently (as high price on production) and
customer could wait to receive the products therefore no need to reserve many
inventory such as gear and coupling etc.
Energy Business
Currently subsidiary of UWC using combined fuel by uses chopped wood as main fuel instead
of husk
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Chopped wood means navigating miscellaneous wood left over from trimming trees from
garden or orchard farm into process of chopped and came out to same pieces for use as renewable
energy.
Unprocessed work
Manufacture of Steel Business
As at December 31, 2018 –the company has during process work and expected to deliver all
within year 2019 as follows
Work Load

Unprocessed Value
(Million Baht)

2,137

79.850

86

17.415

Substation Steel (ST)

2,639

178.652

General Steel (GF,BF)

4

0.059

4,866

275.976

Name of Project
High Voltage Transmission Tower (TL)
Telecommunication Tower (TC)

Total
Energy Business
-None-

 Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
Its business is to produces and distributed pile electricity poles and welding wire as total
production capacities in year 2018 of 72,000 tons per year which consists into 6 categories as follows:
1. Pre-stressed concrete wire or PC-wire with diameters of 4, 5, 7 and 9 millimeters.
The product has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.95-2540. It is used in
construction that emphasizes strength and durability to support loads and has been used in
production of piles, electricity poles, finished floor slabs and concrete railroad tiles.
2. Steel Wires Strand for pre-stressed concrete strand or PC-strand with diameters of
9.3, 9.5, 12.4, 12.7 and 15.2 millimeters. The product has been awarded industrial product standard
symbol No. IPS. 420-2540. It is made of PC-wires stranded together to enable it to withstand more
tension, and is mostly used in large construction work e.g. bridge beams, elevated roads, large-sized
piles and silos.
3. Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW) with diameters of 0.8, 0.9, 1.2 and 1.6
Millimeters awarded with Industrial product standard symbol No. IPS. 597-2528 and BV (Bureau
Veritas) standard, also known as MIG wire, the product is used in metal welding industries, such as
motorcar assembling and motorcar parts, shipbuilding dock, containers, water pump ducts, gas tanks,
wheel ploughs, power transformers and furniture.
4. Hard Drawn Wire or “HDW” with diameters 2.0 – 7.0 millimeters. The product is used
in mattress industry, auto parts industry; wire meshes industry and spring industry.
5. Ordinary Low Carbon Steel Wire with diameters 2.8 – 7.0 millimeters. The product
has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.194-2535 and IPS.747-2531. It is used
in piling industry, electricity post and drain.
6. Wire Mesh with diameters 2.8 – 7.0 millimeters. The product has been awarded
industrial product standard symbol No. IPS 737-2549. It is used in construction of road, building and
finished walls.
Marketing and competition
 Marketing Strategy
1. RWI has various produces and distributed of products by each product objective is various
as well. The strategy of company is willing to access the target volume which can be classified into
many categories. First consideration for contractor is PRICE while automotive customers are
interested in Quality in order to meet needs of target customers.
2. Retain existing customers with annual sales from existing customers is not less than 70%.
3 RWI has intension to consumption of customers and whole dealing customers. For
example, review on measuring tools including problems occur of using products and services
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regularly in order to improve their performance and serve customers satisfaction on product qualities
and services of our company.
4. The subsidiary is granted a certification of standard entitled ISO 9001:2008 certified by the
SGS (Thailand) Co., Ltd and ISO 14001: 2004 for environmental. Moreover, the products of the
subsidiary are certified by the Ministry of Industry’s industrial product standard (IPS).
5. The total sales of RWI customers, 60 % are various sectors of our country and building
relationship with customers all over the country. For example, joint activities to strengthen existing
channels.
6. RWI has plans to expand more on new line of products in order to reduce risk from
operation thus services customers by various orders from company itself also expand the market by
no additional cost or resources.
7. RWI is focusing on personnel knowledge of subsidiary to strengthen and understand of
operation management by using ERP (Enterprise Resource Planning) for management in term of
production process in order to reduce production loss in manufacturing thus also use management
system to produce products that meet quality requirement of our customers. Apart from this, will
focusing on management in term of inventory in order to have highest return for RWI.
Types of customers, target customers
RWI has distributed all products to customers within the country which can clarify as follows:
Pre-stressed concrete wire (PC-Wire) and Pre-stressed concrete strand (PC-Strand) as group
of customers consists of


1. Domestic Customers
1.1 Private Sector which equivalent to 95 percent of Pre-Stressed concrete sold
as consists of
 Concrete products factory such as Pipe casting factory, electricity post, slabs,
girder and finished walls.
 Contractor and bidding with government sectors such as building contractor,
freeway construction and electric cables.
1.2 Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity
Authority, Metropolitan Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent
to 5 percent of total sale of Pre-stressed Concrete
2. Foreign Customers
2.1 Sale directly to users of steel wire within those countries as use for
production such as concrete products e.g. Factory (Producing pile), finished
wall
2.2 Sold through dealer in those countries
Spring their customer target consists as follow
1.
Mattress Industry
2.
Automotive Industry

Shock absorbers

Chain

Spokes

Car Seat

Hard Drawn in General Motive
3.
Wire Meshes Industry
4.
Hard Drawn Industry
Low Carbon Steel “Cold Drawn Steel Wire” as group of customers consists of
1.
Concrete Distributor such as finished pipe group, manufacturer of electric
pole or pile
2.
Construction Group
3.
Finished wall Group
4.
Route Construction Group
5.
Government Sector
6.
Dealer or construction material store
Sheet steel welded wire mesh for concrete reinforcement as group of customers
consists of
1.
Concrete Distributor such as finished pipe, plank
2.
Construction Group and auction of government sector
3.
Finished wall Group such as Pruksa Village project
4.
Route Construction Group
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5.

Government Sector such as Department of Highways, building and
restoration a Bridge, Public Works Department, Royal Irrigation Department,
National Housing Authority.
6.
Dealer or construction material store
By this, RWI has play importance intention to long term relationship customers and
good relationship customers thus new customers will focus on financial stability and has
potential in the business.
Pricing Policies
RWI has policies on pricing strategy by cost plus margin however, in order to set final pricing
will rely on need of consumer and competitive condition within the industry in each period wherewith
steel industry is fluctuates follows major business cycle.




Sale and Distribution Channel
1.
Maintaining the distribution channel of subsidiaries by customer who have purchased
a wire from subsidiary in year 2018 must be retained and year 2019 use of wire
should not less than previous
2.
Increase sales for prospective clients to have in the future
3.
Distributed Wire through agent
4.
Increase sales channels abroad

Industry and Competition
Industry structure of Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
Steel Wires for Pre-stressed Concrete and Steel Wires Strand for Pre-stressed
Concrete
Overall construction in the future is in good direction, basic construction of government sector
turns out for construction in a good way meanwhile world economic situation and domestic economy
is not good enough which leads total market in year 2018 a little bit better. Currently, there are 12
manufacturers within the country by subsidiary company has market shares of 10% and in the range
th
of 5 of total market
Factors impacting the business operation

New operator entering into market
Due to this business need lot of money to invested, complicated in production
process but presently, price of machines are cheaper and technology for producing machines are
easier thus invest in this industry is not difficult. By this, most important this product concerned with
safety, familiarity of use so this might be the point of delay in accessing the market of new
entrepreneurs.

Bargaining power of suppliers
Because sources of raw materials in manufacturing on PCW&PCS there are several
vendors both domestic and international. The negotiations on the purchase of raw materials are not
difficult thus can supply good quality at a reasonable price as quality of raw materials effect finished
goods produced also cause cost of production

Bargaining power of buyers
Instability in political resulting from slowdown in construction, in year 2018 investment
in construction industry has decline, less demand for steel wire as lead to high bargaining power.
Moreover, the second half of year there are large project investment of government which makes
customer interest more on quality of product rather than on time deliver.

Product substitution
From PCW&PCS is special product to produce concrete such as concrete piles,
electricity poles, finished floor and large construction project. The example of large construction
projects are electric mass transit railway , express way, building which to product such concrete has
set specific ingredients such as PCW&PCS constituent therefore no other products can be substitute.

Current Competitor
As construction in year 2018 is slowdown and large investment projects of
government sector has been postponed meanwhile producing capacity of each manufacturer over
demand resulting in high competitive in term of prices thus products imported from China which
produce PCW&PCS. By this, PCW&PCS products concerned on safety and quality standards which
required for products to be imported thus local productions have TIS. In addition, production of
PCW&PCS produced domestically can solve more quickly if there are a problem because a
replacement product immediately available.
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Industrial on Spring Wire

Spring Wire used in automotive industries and mattress as from the past production on
automotive increase rapidly and good direction in the future there need good quality of spring wire, on
time deliver. Moreover, most of automotive industries mostly use imported spring wire if quality of
domestic spring wire equally with imported spring wire then user are likely to use raw material
domestically.
Factors impacting the business operation

New operators entering into market
Due to this business need lot of money to invested in machinery, modern technology in
production process and most important this product concerned with safety and accuracy desired such
as automotive, electronic parts, using knowledge of product to users’ familiar applications. By this, if
using product from new operators which no skill or experience in manufacturing then users will not
pay attention because prices inferior than quality. However, lower the price from new operator may
not interested user if operator bid closer price. The most important factors for doing this business are
relationship, closer to customer, provide advice and after sales service as well and also provide useful
knowledge about products and services together with other relevant information.
 Bargaining power of suppliers
Source of raw material for producing HDW have distributors from local and foreign
therefore the standard of raw material for producing is obvious which makes easier in negotiation and
can supply good quality with the reasonable price.
 Bargaining power of buyers
Users of HDW products mostly are concerned on quality of products and on time deliver
therefore if meet the requirement from users such as standard quality, on time deliver then bargaining
power of customers will be less even though there are imported products from overseas. By this,
users are inconvenience to store more raw materials, late deliver or problem on products are waiting
to be compensate which included fluctuation of currency make users need more demand on domestic
goods rather than oversea products with the same quality with a little higher in pricing.
 Product Substitution
The standard on buying HDW product has been set in production process of customers
such as in automotive industrial, HDW for producing spring wire will set specification on wire, grade of
materials, source of materials so it is specifically made then no other wire cannot be used in
replacement.
 Current business competitor
From the automotive industry to grow significantly, Thailand came 1 in 10 of country this
consists of large automobile and lead to growth in automotive part as well. The importance obstacle of
this business are user willing to concerned on stable quality, modern in production process and
development all the time. On time deliver also important for purchasing which make competition in
technology all time especially oversea that has new technology better than subsidiary, any slow
development will affect business operations. Moreover, if could develop the product continuous then
competitor will be low and could set up the market.
Industrial on Ordinary Low Carbon Steel Wire and Wire Mesh
Factors impacting the business operation

New operators entering into market
By entering into these types of product industry is not difficult because this business is
not lots of money on producing, uncomplicated technology or production process, machines can be
manufactured domestically or abroad but most important thing is relationship among customers and
volume of existing customer across country, usage consumption may not be much but there are many
customers. The problems on new operators; they need to distributed throughout the country and have
good and long relationship with customers which in this part is high expenses for new operators.

Bargaining power of suppliers
As source of raw materials have both local and oversea distributors therefore negotiation
on purchasing raw materials would be easier with good quality and reasonable price. Moreover, the
gap between supplier of raw materials in the production of Cold Drawn Steel Wire and Wire Mesh
either large or small the price would be little differ because quality of raw materials is not different.
 Bargaining power of buyers
The construction has been slowed by political instability in year 2018 investment in
construction industry has decline, less demand for steel wire as lead to high bargaining power and
less by distance away especially in Bangkok and suburb due to inconvenience for distribution and
less relationship with customers.
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Product Substitution
Cold Drawn Steel Wire and Steel Wire Mesh is the product which meet the industrial
Standard, by using this product in concrete measures are defined such as concrete piles, electrical
poles, road construction and building. The mentioned construction is configured to use cold drawn
steel wire and Steel wire mesh for constituent therefore other substitution of product can be used
such as steel rod but with inconvenience of usage and in construction requirement need to be fast,
easy so no commonly used for substitution.
 Current business competitor
Slowdown of construction in year 2018 and large project investment from government
has postponed, more demand than supply which leads competition of manufacturer in term of prices
therefore expansion of market is difficult because each manufacturer trying to maintain their own
customers


Product Procurement
 Production and Production Volume
RWI’s factory located at No.5 I-Five Road, Tambon Mabtapud, Amphur Muang, Rayong.
In 2018, the production capacity is 72,000 tons per year.
In 2018, the subsidiary company utilized 70 percent of total capacity. The factory is run
20 hours per day.
In 2019, the subsidiary company has expanded its production capacity to 72,000 tons per
year which utilized 60 percent of total capacity.
Raw materials and types of raw materials
Main raw material used in the production is wire rods which can be classified into 4 types
(1)
High Carbon Wire Rods, 8, 9, 11 and 13 millimeters in diameter, are raw
material used for production of PC-wires and PC-strands.
(2)
Medium Carbon Wire Rods 5.5 millimeters or over in diameter are raw
material used for production of spring wire.
(3)
Low carbon wire rods, 5.5 millimeters in diameter, are used for production of
welding wires and galvanized wires.
(4)
Low carbon wire rods, 5.5, 7, 9 millimeters in diameter wire for producing
casing pile and Welded wire mesh weaving.
There are no alternative materials for the above raw materials because wire rods production
technology is not changing rapidly.
In year 2018, raw materials used in the production are procured locally and internationally by
5 distributors; the subsidiaries have some policies to spread under the risk in order to be confidential
that there is no lack of producing raw materials. Year 2019, company has plans to increase proportion
of local distributor in order to serve exchange rate.


Unprocessed work
-NoneEnesol Company Limited (ENS)
ENS as nature business of management in energy especially in the form of
Cogeneration or Combine Cycle in order to produce electricity for various size ranging from small to
medium in order to use in industries. The first project of ENS is investment projects to produce and
st
sale electricity and thermal to The Siam Ceramic Group Industries Company Limited factory 1
nd
Saraburi Province and 2 project is investment projects and sale electricity and thermal energy to
Sosuko Ceramic Public Company Limited (Nong Kae Factory 2)
Presently, ENS has implement of such projects and have experiences in production
and distribution of electricity on such thermal energy for more than 10 years thus ENS has go through
problems and obstacles and using their expertise to adjust same type of projects in order to expand
business opportunities in following order.


follows:
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 Type of customers and Target customers
ENS has distributed almost all products to customers within the country which can clarify as
1.

Industrial customers which are using natural gas as fuel to produce thermal and
Steam by these industrials could reduce production cost by bring natural gas to
Produce electricity, steam and thermal utilization of production of electricity.

Annual Report 2018

2.

Need of Industrial and building on improve energy efficiency within their organization
to have efficient and conservation of energy.



Pricing policies
ENS sale electricity and thermal energy with fair price and benefit sharing with parties equally
 Selling and Distribution Channel
ENS distributes electricity and thermal energy to several of invested industrials as long term
project for 15 years thus excess in electricity will be sold to Provincial Electricity Authority
 Industries and Competition
Industrial Structure of Enesol Company Limited (ENS)
Currently, electricity and thermal power industries has change direction in accordance with
government’s policies to promote generation electricity from renewable energy which focusing on
solving common social problem e.g.; waste problem in communities and agricultural products.
ENS is participating in investment of subsidiaries and affiliates in project to convert waste into
energy and electricity (Saraburi Province) and has plans to develop a business in the future to invest
in long term with government agencies in other area within the country. Moreover also expanding their
investment in affiliated companies of The Siam Cement Public Company Limited “SCG” in order to
sell electricity and heat energy to affiliated company of SCG.
Products Sourcing
 Product Capacity and Volume
Power Capacity
11,000
MW
Thermal Power Capacity
62,000
MMBTU/month
Production of Electricity in one year
68,000,000
kW-hr
Production of Thermal Power in one year
511,000
MMBTU
 Raw materials and types of raw materials
Main raw materials uses is natural gas from Petroleum Authority of Thailand
Unprocessed work
- NoneWJC Enterprise Company Limited (WJC)
WJC – as nature business of steel frame construction services and work pipes from
domestic and overseas which currently get jobs from main contractor, sub-contractor or joint venture,
WJC could get jobs of contractor/ structural installations / pipes / construction work. At the present,
WJC has task of crane assembly/ High Voltage Transmission Line / Telecommunication Tower / steel
construction and pipes.


Marketing and competition
 Marketing Strategy
1. The business operation of WJC is granted a certification of standard entitled ISO
9001:2015 certified by SGS (Thailand) as a result, customers are confident in quality as well and has
advantage in term of producing quality products that uses in factory or building
2. WJC has develop management of production in order to meet high standard and
monitoring products sold and follow up any problems and improve all the times. As results, customers
are more satisfied with quality and after-sales services continually
3. WJC has pricing policies of setting up the price close to competitors and focus on existing
customer in order to get job
 Type of customers, Target customers
1. Contractor from local and foreign which mostly from foreign
2. Minor customers in term of assembly and installation of steel structures.
3. Petrochemical industrial, as maintenance which is specific task
4. Biomass Power Plant in term of maintenance which considered as specific tasks
5. Retail Customer in part of high voltage transmission line and antenna signal
Telecommunication tower
Pricing Policies
WJC has policies in term of contractor by contact contractor directly and calculate all related
Cost and gross profit based on type of project and competition
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Selling and Distribution Channel
WJC which accepted works directly by bidding and negotiate. By this, the company will
contact to get the plan and calculate bids as prescribed anyhow have been contacted from customers
or supervisors. In the past performance quality of principals trusts the subsidiary and has increased
on job offered.
 Industry and Competition
Industrial Structure of WJC Enterprise Company Limited (WJC)
There are a lot of competitions in construction industry but in the present, volume of
construction work began to rise due to more foreigner invested our country as Thailand has cheap
wages with skillful included volume in petrochemical industry has risen continuously. Moreover,
mentioned type of industries need maintenance all time therefore if any company has experience and
expert in work and have tools and equipment ready for work then they would have opportunities on
job increased.


Product Procurement
 Production and production volume
WJC factory is located as No.543/4 M.1 Tambon Nongkham Amphor Sriracha Chonburi. By
this, year 2019 after adjustment and increase of machinery WCJ has plans to produce contracture of
600 tons per month or 7,200 tons per year
 Raw materials and types of raw materials
Main raw materials on production is steel structure which mostly the owner
Unprocessed work
As at December 31, 2018 WJC has unprocessed work and expected to delivery within year
2019 as follow

Project’s name

Work Load
(Million Baht)

Value of work
load
Not deliver
(Million Baht)

UWC - Transmission Line Tower (TL)

3.0

0.5

UWC – Telecom Tower (TC)

1.48

0.59

 Pipe Line Engineering Company Limited (PLE)
PLE was established as Contractor and to conduct underground Tunneling by receives work
from government agencies, state enterprise and Public company as mainly from Contractor and subContractor or joint venture. Subsidiary could receive works in field of pipe jacking, underground
pipeline and underpass construction pipe. Currently, company projects are underpass construction
pipe collection system and wastewater treatment, construction of reservoir pressure pipes pass
electrical conduits underground. Pipeline construction with of Metropolitan Waterworks Authority
(Thailand) large pipe

Marketing and competition
 Marketing Strategy

Prominent Point PLE has machinery and efficiency equipment ready to work on large pipeline
construction projects together with good relationship among customers and subcontractors so get
chance for new projects of both existing and new contractor (Public and Private Sector)
Weak Point PLE cannot bid directly from government agencies therefore it is necessary to
corporate with the companies that can participate in bid auctions directly with government agencies.
Marketing – promote potential through aggressive marketing by using PLE network to build
good relationship with customers with high responsibility to customers / good plans in order to deliver
quality work and meet deadlines.
Type of customers and Target customers
PLE customers are public and private agencies as target customers are government
agencies, state enterprises especially those that are financially supported by Bank of Economic
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Development e.g. Metropolitan Electricity Authority and Metropolitan Waterworks Authority (Thailand)
including regional.
 Pricing Policies
PLE has pricing policies for construction project, drilling including related civil works by
calculating project costs/ expenses and gross profit based on type of project and competition
 Selling and Distribution Channel
PLE which accepted works directly by bidding and negotiate. By this, the company will
contact to get the plan and calculate bids as prescribed anyhow have been contacted from customers
or supervisors. In the past performance quality of principals trusts the subsidiary and has increased
on job offered
 Industry and Competition
Industrial Structure of Pipe Line Engineering Network Public Company Limited (PLE)
Construction Industries is highly competitive business but at the present construction
industries is staring to growth and mainly importance to government sectors on lot pipe tunneling
system, wastewater treatment and in order to reduce any disaster.
Jobs Construction from private and public sectors will normally use bid a tender and select
the Contractor which offer the closest price to average price and meets qualifying criteria
unless there are so many Contractors then owner will have more opportunities to choose qualified
qualification Contractor to enter bid tender. Moreover, as a free market then the employer and the
sub-Contractor is entitled. However, the owner will set the qualification of Contractor as a right to
enter bid tender as required by regulation.
The competitive situation of construction business experiences if any company has various
experiences and expertise in many areas would be an advantage because if any type of construction
dropped then can get other types of replacement work and in accordance with requirements.
Products Procurement
 Impact on environmental
-NoneUnprocessed work
-None-
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Risk Factors
The major risk factors which might affect operating results of the company and its
subsidiaries, and risk of prevention guideline can be summarized as follow:
Risk Factor of company
 Capital Engineering Network Public Company Limited (CEN)
 Risk from business operation in group which is considered as part of company
business operation
CEN has expanded investment in various business in subsidiaries by diversify in term of
investment, spread of risk and not cross shareholding, CEN will considering on potential investment in
related business or benefit thus CEN will send someone to hold position of Director in subsidiaries in
order to follow up operation of subsidiaries (performance of subsidiary depends on performance of
CEN). By this, subsidiaries may face fluctuate in term of economy, more competitor and to comply
with law and regulations. The above factors may affect business turnover and financial status of CEN
due to CEN has returns in term of dividend payment therefore if there are a loss in subsidiaries then
affect profit and loss as well as property value of CEN. At the present CEN has invested in totaling of
6 companies and UWC has invested in totaling of 10 companies
- Structure by business category for clarity and efficiency in operation, can specify and manage
risk more effectively
- Study the expansion of investment in business that close or continuously business to be
linked in order to create value added and competitive advantage
- Corporate Management by focusing on good corporate governance to be basis for
sustainable growth
Risk Factor of subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited (UWC)
 Fluctuation on price of raw materials
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC as main business is distribution of High Voltage Transmission Line, Sub Station Steel,
Telecommunication Tower as main raw materials is steel and zinc thus movement of steel and zinc
prices will be driven by demand and supply of steel and zinc manufacturer including user all over the
world therefore changes of prices (steel and zinc) are affect cost of UWC
However, UWC has policies on management in term of risk as follow:
(1) Set up selling price and bids for various projects by keeping margin at a level that can
complete with other operator
(2) Has a policy on follow up changes of raw material price closely in order to assess
situation and trend of prince on raw materials to be taken into consideration on set price
of steel frame production as plans on purchasing, managing raw material inventory
(3) To continues improve management in production in order to control on cost of production
at reasonable level
(4) Has policies to maintain good relationships with customers thus negotiating with some
customers to adjust their selling prices in line with changes in price of raw materials
(5) Keeping track of products that has been sold as well as tracking the problems in order to
improve work always which lead to increasing in customers’ satisfaction in term of quality
and services (after sale) so price can be set as appropriate level
Energy Business
Fuel is of the most important factors for Power Plant Business- subsidiaries of UWC is aware
of importance on fuel management of Power Plants as focusing on supply and use of chopped in
replacement of husk which has high price. UWC has set up a subsidiary in Cambodia in order to
supply raw materials for wood chips for Power Plant and in group of company
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Risk from raw materials procurement and reliance on raw material suppliers
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC almost purchase raw materials from domestic distributor which may have risk of raw
Material if supplier fails to deliver the raw materials and UWC could not find any materials anywhere
as arrange the production plan as ordered by customers
However, UWC has assess situation closely and planning to order raw materials in advance
and from the past operation have never encountered a shortage of raw materials so we believe that
there will be no impact or damage in ordering raw materials from suppliers of such raw materials.
Energy Business
Subsidiaries of UWC plans to supply fuel at a radius around the Plant and each Power Plant
has a fuel storage facilities to allow Power Plant to back up fuel during period where there may be
obstacles in term of harvesting e.g.: rainy season at least 15-30 days thus producing of biomass fuel
are also supplied to Power Plant in group.


Risk from dependence on customers
UWC is manufacturing of high voltage transmission line tower, steel structure for substation
and telecommunication tower as main customer is principal or subcontractor of Electricity Generating
Authority of Thailand e.g. CAT Telecom Public Company Limited as there is a risk of reliance on
major customers.
However, UWC has receive order from customers continuously due to meet customers need
in term of qualities, on time deliver, competitive price and monitoring on products after sold which
includes any problems happened to improve in term of work. As a result, customers are satisfied with
quality and after-sales services


Risk from Personnel
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC as nature business are manufacturing and distributing steel which consists of High
Voltage Transmission Line, Steel Structure for substation, General Steel Structure and galvanizing
services which required specific expertise in engineer to design and manufactured. As at December
31, 2018 number of engineer equal to 19 people therefore company has a risk on dependence
engineer and expertise if such employees resigned then potential staff shortage and may effect
business operation.
However, UWC has policies on featured treatment personnel to perform continuous in long
term by compensate to a level of competitive with other relevant business. Moreover, UWC has
development policy by sending staff for training as includes focusing on evaluation system with
performance and compensation of employees thus in the past, has never faced shortage of engineers
and specialists.
Energy Business
By these subsidiaries of UWC has existing human resource policies and selects personnel
with knowledge and experience in order to strengthen and providing both insider and outside
regularly.


Risk from Loan to Customer
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC gives 30-120 day of credit to customer therefore this might be a risk on collecting debts
(if could not collect debts on whole amounts) then its affected liquidity and company financial status)
However, UWC has regulation for reserve raw material and left in stock (inventory) to be
appropriate for price changes of raw material and project deliver to customers
on set amount of credit to customers (long term relationship) and as newly customers, company will
estimate the risk by paying cash first. Apart from this, estimation allowance from doubtful account by
analyzing historical payment and based on current status of outstanding receivables. Moreover,
allowance for doubtful account is provided by analysis of debt repayment history and potential future
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risk mitigation and for overdue receivable over 1 year is set aside 100 percent and quality of
receivable is monitored.
Energy Business
For business agreement of purchasing electricity with PEA and external customer there will
be credited for 30 day - Without the risk of collecting debt from buyers who are government agencies
Risk from working capital
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
Business operation of UWC needs to reserve raw material for future usage of producing steel
structure and delivery to customers under contract therefore if inventory cannot be managed then it
should be rotated to appropriate level these may affect shortage of working capital and decline in
liquidity.
However, UWC has policy on reserving raw material and inventory by considering on
suitability of changes in price of raw materials and quantity delivered to customers.


Energy Business
In Power Plants Business there need to reserve raw materials in advance to use as a fuel for
generation of electricity, sale of electricity to PEA will have 30 day of credit term (affect working
capital, liquidity and financial status of UWC subsidiaries). There is necessary to have policy on
reserving raw materials and money to circulate in working capital in accordance with expenses of
company and prevent these problems which related to liquidities
Risk from source of investment fund and exchange rate
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
Business operations of UWC need to have source of fund for expansion and achieve
importance goals as planned thus subsidiary has credit line with bank and other places to support in
term of finance with reasonable interest rate.


Energy Business
This kind of business need lots of money but trend to secure on recognition long term of
income therefore for achieve expansion on subsidiaries of UWC business; it has prepared plans for
approval of credit lines together with business plans for various commercial banks in accordance with
expansion plans of subsidiaries of UWC
Risk from policies and support from Government Agency
Energy Business
Government has policies on supporting energy as in accordance with plants of Thailand in
term of development of power capacity BE. 2558-2579 (PDP Plan 2015) this includes plans on
development of renewable energy such as wind, sunlight but as same rules and regulations it may not
yet conducive to above policies or need to changes or adjust rules from involved various government
agencies such as authorization on purchasing electricity; procedure to apply for a factory license;
Environmental Impact Assessment; Town Planning etc. This may result in interruption of business or
delay so subsidiaries of UWC have studied and closely monitored the situation in order to prepare on
business plan in line with current situation.


Risk from Environmental Factors
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
Steel Tower manufactures may cause air pollution, noise pollution which may have complaint
from people surrounding areas.
In this case, UWC has provide protective on environmental including environmental quality
measurement, air pollution, waste water and waste from production process (measurement yearly) as
to compare results with standards prescribed by law. In the past, results of environmental quality
measurement were not exceeding standard
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Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
Risk of Fluctuation on price of raw materials
RWI is manufactures of high tension wire rod and other wire which main material for
producing is wire rod as obtains within country and oversea (all together in totaling of 5 vendors) such
as Republic of China, Japan, India and Europe. In addition, company has aware of such risk factors
by follow up changes in price of raw materials closely in order to access situation, trend of price and
requirement on quantity to be taken into consideration for purchasing order and manage inventory as
appropriate. Moreover, in line with pricing period of company’s’ products and help to manage cost
better as raw materials and finished good are sufficient to produce and sell to customers



Risk of fluctuation on exchange rate
RWI has purchases raw material (wire rod) from abroad in US Dollar for about 90% of total
purchased therefore fluctuation on exchange rate directly which affected on production cost and
business operation
Therefore, in order to prevent above mentioned risk, RWI has made agreement (Hedging)
with Financial Institution immediately when hand in L/C which covered all purchasing order from
aboard which close risk on impact of fluctuations of exchange rate if Baht weaken after purchased
date and also will know exact cost of import raw materials.


Risk from Fund Investing
RWI has uses money invested in high liquidity bank as this investment in both short-term and
Long-term debt securities that are considered to be debt instruments and less risk for investment
(high return for sure, get more interest than a deposit). Moreover, it can be sold before maturity and
there is chance of gaining from sales


Enesol Company Limited (ENS)
 Risk of fluctuation on exchange rate
ENS has process their business in term of managing electricity and Power Plants so need to
purchase machinery to use in production from oversea so fluctuations in exchange rates have a direct
impact on production cost and operation since spare parts including maintenance must imported
almost from abroad
Therefore, in order to prevent such risk ENS has contact directly to manufacturer for import
equipment and spare parts to reduce operating expenses through agents. It also increase knowledge,
ability to work in coordinated manner to maintenance of machine however, revenue of ENS business
comes from within country therefore fluctuation of exchange rate would not affect income of ENS
 Risk from raw materials procurement and reliance on supplier of raw materials
ENS has process their business on manage energy and Power Plant which need natural gas
as a fuel to drive a generator and hot air which effect directly to cost of production due to all fuel uses
from only one manufacturer namely Petroleum Authority of Thailand
Therefore, ENS has follow up news and trend of gas price adjustment closely including
discuss with Petroleum Authority of Thailand of possible approach to purchase gas in advance thus
study on imported Liquefied Natural Gas as another option to reduce risk.
In the future, if project on convert waste to fuel for energy and fuel for electricity in Saraburi
Province and uses as commercial operation then ENS can uses synthetic gas (lower cost) in stated of
nature gas as reduce a lot on cost of production and operation.
 Risk from dependence on customers
ENS has plans on developing their business in the future for entering a joint venture with a
partner who has a contract removing waster in long term with government sector on converting waste
into fuel and electrical energy as in other areas around the country which is during preliminary studies
thus if successful then subsidiary could reduce risk from rely on management of business energy and
manage power generation plant for SCG Ceramic Public Company Limited and Sosuko Company
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Limited moreover subsidiary has not yet negotiate with other customers in order to build another
power plant.
 Risk from personnel
ENS company which managing solar energy and electricity plant which requires knowledge
and capability from personnel particularly thus loss or shortage of required personnel led problems.
Therefore, there are policies to keep quality personnel and recruit effective personnel from
external with attention to join with subsidiary in order to increase personnel in this filed thus there are
internal and external training regularly, each employee work switched includes actual field work with
expert from manufacturer in order to achieve more knowledge, proficiency and experiences thus
subsidiary has to offer rewards that corresponds with base of labor market and others welfare such as
provident fund, medical examination, allowance, insurance which probably reduces the level of this
risk.
 Risk from Machinery
ENS - Natures of businesses for this subsidiary are managing energy and power plant
generation therefore need to purchase machines related to power generation from specific
manufacturer which each manufacturer had differ technology and characteristics so it is an open, no
monopoly on procurement of machinery and equipment related to production of electricity which can
be compare equally among manufacturer in several areas such as quality, after sales services, local
distributor, technology and prices. Expectation of this company can reduce risk in this area. In
addition, Enesol has entered into long-term maintenance of lifetime in order to reduce risk in machine
maintenance.
WJC Enterprise Company Limited (WJC)
 Risk of Fluctuation on price of raw materials
WJC company which steel structure construction contractor, plumbing and construction as
factory located at Laem Chabang by obtain works within country and oversea of Petrochemical
Industry, Energy Industry, Construction Industry and other as requires raw materials of steel structure,
steel pipe (raw material for construction) such as brick, stone, concrete and sand. Moreover price
movement of raw materials will concern on supply and demand from producer and user from all
around the world. Therefore, changing in price of raw material materials will affect the company
capital as well.



However, WJC have set policies on risk management as follows:
(1)
Pricing strategy on selling and auction in any projects by maintain margin levels can
be competitive with other operators.
(2)
Watch out on changes in pricing closely for estimate on the situation and pricing
strategy for collateral in consideration on setting price of employed steel structure and
plans to buy and manage reasonable inventory for steel structure.
(3)
Adjusting on production management continuous by controlling on reasonable cost of
production.
(4)
The subsidiary has policy on always make a good relationship with customers which
leads some commitment to adjusting on price of raw materials (in case there is a
change in price of raw materials)
(5)
After sale service for customers are very importance including any problem occurs in
order to improve for better and meet customers’ needs in term of quality and after
sale service which lead company to set the reasonable price.
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Organization Chart
Board of Directors

Remuneration
Committee

Executive
Committee

Risk Management
Committee

Audit
Committee

Corporate
Secretary
Chief Executive
Officer
(1)

Human
Resource

Development
& Investment

Senior Manager
(Development
& Investment)
(6)

Compliance &
Investor Relation

Senior Manager
(Compliance &
Investor Relation
(5)

Accounting &
Finance

Internal
Audit

Director
“Accounting
& Finance”
(2)

Director
“Internal
Audit”
(3)

Senior
Manager

(Credit Control)
(4)

Manager
(Human
Resource)

Remark: No .1- No.6 is holding executive position follow announcement form Securities and Exchange Commission
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Shareholding Structure and Management
1. SHAREHOLDERS
The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 28, 2018
as follows:



Proportion of holding shares
Name of Major Shareholders

Amount of
Shares

%

1.

Mr. Chinchai

Leenabanchong

110,885,700

14.88

2.

BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH

37,701,300

5.06

3.

Miss Chinree

Leenabanchong

37,174,700

4.99

4.

Miss Chinsiree

Leenabanchong

37,173,000

4.99

5.

Mr. Wutichai

Leenabanchong

35,194,000

4,72

6.

Miss Chinrath

Leenabanchong

32,747,700

4.40

7.

Mr. Chanachai

Leenabanchong

30,904,500

4.15

8.

Mr. Jirawuth

Kuwanan

20,555,500

2.76

9.

Mr. Komon

Jungrungroeankrit

16,540,600

2.22

10.

Mr. Suraphon

Taewaarksorn

16,190,000

2.17

Proportion of Holding Shares of all investor
1. As at December 31, 2018; the company has proportion of holding shares for all investor in
totaling of 6.72 percent of issued shares and paid up shares which is more than rules as specified in
corporate governance of Thai Listed Companies Association as company should has proportion of
shareholding of all investor not more than 5 percent.
2. Investor could access information as at closing date of registration book from company’s
website www.cenplc.com under section of investor relation in the title of major shareholders before
date of 2019 Annual General Meeting of Shareholders


Name of shareholders of subsidiaries
(1)

Top 10 Major Shareholders of

Ua Withya Public Company Limited

as at

December 28,2018
Proportion of holding shares
Name of Shareholders
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Amount of
Shares

%

5,233,003,750

36.76

Chonsaiphan

239,585,791

1.82

Kuwanan

203,068,000

1.54

Proportion of holding shares
Name of Shareholders

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(2)

Amount of
Shares

Mr. Chaiwat
Vichaiwuth
Mr. Prakit
Laohavisit
Mr. Warawut
Yancharoen
Mr. Praphon
Limthammahidsorn
Mrs. Kanokwan
Yodwanith
Mr. Vicharn
Lorsiripaibook
Mrs. Chonrathorn Khunparin

%

189,000,000
130,000,000
122,379,743
109,000,000
100,000,000
100,000,000
91,000,000

1.44
0.99
0.93
0.83
0.76
0.76
0.69

Top 10 Major Shareholders of Rayong Wire Industries Public Company Limited
as at December 28, 2018

Proportion of holding shares
Amount of
Amount of
Shares
Shares
1.
Capital Engineering Network Public Company Limited
444,404,350
69.83
2.
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
32,300,500
5.08
3.
Mr. Srisak
Suepakdee
8,822,700
1,39
4.
Mr. Praphat
Piyajaturawat
4,150,000
0.65
5.
Mr. Charnsak
Fungfu
3,900,000
0.61
6.
Mrs. Wanna
Arkkaneewanith
3,680,000
0.58
7.
Mr. Nam
Chonsaiphan
3,465,055
0.55
8.
Miss Jaithip
Pungarksorn
3,290,000
0.52
9.
Thai NDVR Company Limited
2,765,855
0.44
10. Mr. Paiboon
Pungmeesri
2,400,000
0.38
 Agreements between shareholders that have impact on issuance and sale of securities
or management of company and materially affect operations.
-NoneName of Shareholders



Cross-shareholding
As at December 31, 2018 the company has no cross-shareholding



Other issuance on securities
-None-

Dividend Payment Policies
Company has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net
Profit (consolidated financial statement after tax) or as necessary with no affected to business
operation unless there is investment in other companies


Information of the past Dividend Payment
Year

2018

2017

2016

2015

2014

Dividend Payment per share

0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

Net Profit (Loss) per share

0.4195

0.0093

(0.13)

(0.21)

0.21

Ration of Dividend Payment per Net Profit (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

23.73
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Remark: **Board of Directors meeting No.2-2019 held on March 21, 2019 has resolved to schedule 2018 Annual General
Meeting of Shareholders on April 30, 2019 for approval of omit dividend payment due to company need to reserve cash for
working capital and investment in other projects.

Subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not
less than 40 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected business operation.
However, the company may set dividend payment less than mentioned unless there is a need of
money on expansion of business operation.
 Rayong Wire Industries Public Company Limited has policies on dividend payment at the
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected to business
operation unless there is investment in other companies
 Enesol Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50
percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
 WJC Enterprise Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less
than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
 Pipe Line Engineering Network Company Limited has policies on dividend payment at the
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or
necessaries.
 Evergreen Biomass Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not
less than 50 percent of net profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
2. Management Structure
Consists of Board of Directors, Audit Committee, Remuneration Committee, Risk
Management Committee and Executive Committee including Chief Executive Officer and Corporate
Secretary which appropriated and can be examining as balance between after every time of
shareholders meeting, Board of Directors will schedule to appoint sub-committee. Year 2018,
resolution from Board of Directors No.3-2018 held on May 15, 2018 has appointed 4 sub-committee
and authorized abilities and responsibilities clearly follows Memorandum of Association as specified
not less than 5 people but not more than 15 people must reside in the Kingdom . In the year 2018,
Board of Directors consists of 11 as follows:

Directors as Executives
Directors as Non-Executives
Independent Director
TOTAL

Male
3
1
5
9

Amount of people
Female
Total
2
5
1
5
2
11

%
45.45
9.10
45.45
100.00

Board of Directors consists of 5 Independent Directors or equal to 45.45% of whole
Committee which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission
Board of Directors
As at December 2018 Board of Directors in totaling of 11 as shown in Certificate namely as
follow:
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Position

Appointed Date

Chairman
Independent
Director
Director
Independent
Director
Director
Independent
Director
Director
Director
Independent
Director
Independent
Director
Director
Director

August 26, 2008

Period
holding
position
10 Year

August 26, 2008

10 Year

August 26, 2008
February 6, 2009

10 Year
9 Year

March 1 , 2010
December
24, 2012
March 27, 2013
June 16, 2014

8 Year

August 13, 2014

4 Year

August 15, 2015

3 Year

February 26, 2016
February 23, 2018

2 Year
1 Year

Name of Director
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Associate Professor Pusit Lertwattanaruk, PHD
3. Mr. Jakkathan
4. Mr. Monthon

Yothanan
Chatuwallopkul

5. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

6. Mr. Theerachai
7. Miss Usara

Leenabanchong
Pattatung

8. Mr. Chatre

Sriutharawong

9. Dr. Visit

Ongpipattanakul

10. Asst.Prof.Dr. Suluck
11. Miss Laphassarin

Pattarathammas
Kraiwongwanitrung

Name of Director
And Executives
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Associate Professor Pusit Lertwattanaruk, PHD
3. Mr. Jakkathan
Yothanan
4. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
5. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
6. Mr. Theerachai
Leenabanchong
7. Miss Usara
Pattatung
8. Mr. Chatre
Sriutharawong
9. Dr. Visit
Ongpipattanakul
10. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas
11. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
12. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
13. Mr. Mongkonsorn Ponglumjeakngam
14. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn

Year 2017

Increase
(decrease)
Year 2018

Director/
Executive

Director/
Executive

30,956,000

6 Year
5 Year
4 Year

Year 2018
Director/
Executive

4,238,000

35,194,000

-None-

-None-

-None-

-None-None-None1,412,000
-None-None-None-None-None-None-None-None-

-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-None-

-None-None-None1,412,000
-None-None-None-None-None-None-None-None-

%
4.72

0.19
-

Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
- No.7, 11-14 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission

Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2017
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong signed
conjunction with Mr. Monthon Chatuwallopkul or Miss Usara Pattatung or Mr. Theerachai
Leenabanchong or Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung and with company’s seal.
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Elements of Board of Directors
As Article of Association section 4 of Directors No.16 The Boards consists of not less 5
people but not exceed 15 people, half of whom must be domiciled in Thailand and their qualifications
within specified scope requires by Law
Appointment and removal of Directors

Appointment
Passed the resolution from Shareholders meeting
As Article of Association section 4 of Directors No.17 The appointment of Board of Directors
have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and procedures.
(1) One shareholder has one vote
(2) Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one director.
In case of voting for more than one director, he may distribute his votes as he
pleases.
(3) Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in a
number equal to that of directors to be appointed are elected directors of the
company. In the event of a tie at a lower place, which make the number of directors
greater than that required, then the chairman will make a decision
Passed The resolution from Board of Directors meeting
As Article of Association Section 4 of Directors No.21 in case Director position vacant due to
reasons other than retirement by rotation then Directors chooses any person who have qualification
required by Law unless the remaining time for Director is less than 2 months then those person will be
Directors by the remaining time. Moreover, the resolution from Board of Directors votes has to be not
less than 3 quarter of remaining balance of Directors
 The removal
- Removal by expiration
As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders
given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not match to
three then removal should be to nearest to one in three.
The roles and responsibilities of Board of Directors
1. Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and
annual budget.
2. To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations.
3. To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief
Executive Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of Directors
committee duties.
4. To consider appointing and replacing of chairman, Executive Committee, Chairman of
Executive Committee, Chief Executive Officer, Remuneration Committee, Audit
Committee, Independent Committee and sub Board of Directors committee.
5. To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s assets
of the Board of Directors and Executives.
6. To acknowledge the report of business management from Executive Committees.
7. To re-examine the compliances with the regulations and adequate information disclosure
to public.
8. To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor and/or
Audit Committee.
9. To determine the scope of Executive Committee and Chief Executive Officer’s
purchasing, hire purchasing on property and payment authorization.
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from the
Shareholders’ Meeting.
11. To consider and approve of lending and/or being a guarantor for the subsidiaries and/or
affiliated companies with the amount beyond the authority of the Executive Committee.
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12. To consider and approve of the financing activities, financial administrating and managing
such as obtaining long term loans and/or short term loans with the amount beyond the
authority of Executive Committees.
13. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of
Executive Committees and Chief Executive Officer.
14. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive
Committee and Chief Executive Officer.
15. To consider and approve of investing and/or selling of investment in common shares
and/or other equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand and/or financial
institution and/or trusted equities which made by Executive Committee.
16. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries.
17. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate
companies.
18. To set the date, time and place of the Ordinary Shareholders’ Meeting and to determine
the agenda, closing date for shares transfer, profit allocation, legal reserve, general
reserve and/or dividend payment as well as to propose the recommendations to the
shareholders.
19. To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee in
order to provide opinions on a specific subject.
20. To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive Committee,
Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee.
Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors who
serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect.
Audit Committee
Audit Committee consists of Board of Directors which has qualification in relevant to
announcement from The Stock Exchange of Thailand as every audit committee is independently and
qualified by requirement of Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of
Thailand (SET) thus SET and SEC has roles, responsibilities and practical as independent
organization which supports Board of Directors to supervise business in accordance with good

corporate governance, eliminate conflict of interest, review financial report as propose to public and
shareholders, review internal control
system which includes internal control system and
communication with company’s auditors.
Resolution from Board of Directors meeting No.1-2017 held on February 23, 2017 has
appointed Audit Committee as the term of position of 3 years as follows:
Name of Audit Committee

1. Dr. Visit Ongpipattanakul

Position

Chairman of Audit Committee

2. Associate Professor
Pusit Lertwattanaruk, PHD

Audit Committee

3. Mr. Yanyong

Audit Committee

Wattanawongpitak

Mr. Khomwuthi

Pornnaradol

Independent Director
which has knowledge in
accounting and finance
Independent Director
which has knowledge in
engineering
Independent Director
which has knowledge in
finance

Secretary of Audit Committee

Term of position for Audit Committee equal to 3 years which counting from April 27, 2017 –
April 26, 2020 by Dr. Visit Ongpipattanakul and Mr. Yanyong Wattanawongpitak has knowledge and
experience in term of review and ensures reliability of financial statement.
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In addition, Company Audit Committees are not company shareholders, no business
relationship of professional services of company, subsidiaries, associates or entity may have conflict
of interest and not holding position of Audit Committee of subsidiaries or Associates Company.
Audit Committee has schedule meeting regularly and report to Board of Director thus year
2018, the total of audit committee equal to 5 times by following details:
Meeting No.
1

2

3

4

5

Date
January 30,
2018

Importance matter in the meeting

-

February 23,
2018

-

May 15,
2018

-

August 14,
2018

November 13,
2018

Internal control system adequacy assessment form
Proposal on appointment of Auditor and their fees of year
2018
To consider on review and commenting on the draft

audit report of the auditor and financial statement of
year 2018
To consider on review and commenting on the draft

audit report of the auditor and financial statement of
-

quarter 1-2018
Acknowledgement on complaint in term of anti-corruption
To consider on review and commenting on the draft

audit report of the auditor and financial statement of
-

quarter 2-2018
Acknowledgement on complaint in term of anti-corruption
To consider on review and commenting on the draft

audit report of the auditor and financial statement of
-

quarter 3-2018
Acknowledgement on complaint in term of anti-corruption

Roles and responsibilities of Audit committee
1.
To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and
dependable.
2.
To review that the company’s internal control systems is appropriate and efficient in
order to consider the audit committee independently throughout appointment, move,
layoff Head of Internal controller or any institute which responsible form internal
control division.
3.
To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business.
4.
To review corruption in business in accordance to company’s policy on anti-corruption
and Code of Conduct, provide channels for complaint and controlling on supervise
the process of receiving complaints from employees which related improper financial
statement or other businesses
5.
To reviews any chances of fraud in business in relevant to anti-corruption and code of
conduct
6.
To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s
auditor, and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a nonmanagement meeting with an auditor at least once a year.
7.
To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts
of interests to be in accordance to laws and Securities and Exchange ACT. By this, to
make sure that are reasonable and highest benefit to company
8.
To consider on disclose company information in case of related transaction or conflict
of interest, acquisition of assets to be accurate
9.
To review company system to have risk management as appropriate and effective
10.
To review information relating to financial reports and internal controls
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11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

To promote development of financial report system in line with international
accounting standards
To review and comments on internal control plans and practices of internal audit
Department or other department which responsible of internal audit
To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, Audit Committee’s
reports which must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at
least the following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s
financial report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the
Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such
meetings by each committee member,
(g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its
performance of duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should
be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of
duties and responsibilities assigned by the Board of Directors;
To have power to hire consultant or outsider in accordance with company regulations
for giving advice and consult in case necessary
To review Audit Committee Charter at least once a year
To perform any other matter as assigned by company’s Board of Directors with
agreement from Audit Committee
Audit Committee need to examine performance by self-assessment and report
together with problems and obstacles in performance of work which cannot achieve
the purpose of establishing Audit Committee to Boards yearly
Audit Committee should be trained and continually reinforces in their work in related
Matters

Any practices as assigned, Audit Committee directly responsible for the Board and Board
responsible for company’s operation to outsider
Remuneration Committee
Remuneration Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors
consider formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
In year 2018, resolution from Board of Directors No.3-2018 held on May 15, 2018 has
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of
position of 1 year as follow
Name of Remuneration Committees
1. Dr. Visit
Ongpipattanakul

Position
Chairman of Remuneration Committee

2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Yanyong
Miss Juthamard

Remuneration Committee
Remuneration Committee
Secretary of Remuneration Committee

Yothanan
Wattanawongpitak
Sirimard

Independent Director
Independent Director
Independent Director

Year 2018, Remuneration Committee has 1 meeting for considering of compensation for
Remuneration Committee and chairman of Chief Executive Officer
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Roles and responsibilities of Remuneration Committee
1. To review current criteria
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry.
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward those
who contributed to the firm’s success.
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.
5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with
relevant regulations and related recommendations.
6. To consider of evaluating Executive Chairman/ Chief Executive Officer/ Managing Director and
their compensation in order to propose the criteria to the Board for approval thus remuneration
committee to consider and approve compensation for Executive Chairman / Chief Executive
Officer / Managing Director
7. To determine the annual remuneration packages for directors and propose the remuneration to
the Boards. In this case, of the Board remunerations’ packages, the Board needs to consider and
propose them to the shareholders’ meeting for approval.
8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors
Risk Management Committee
Risk Management Committee mean Directors and Non-Executives of company has
responsibilities to handle risk management effectively
In year, 2018 resolution from Board of Directors meeting No.3-2018 held on May 15, 2018 has
appointed Risk Management Committee which consists of all Independent Directors totaling of 3
people and 2 people are independent director as one year term of position
Name of Risk Management Committees
1. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas
2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Chatre

Yothanan
Sriutharawong

Position
Chairman of
Risk Management Committee
Risk Management Committee

Director
Independent Director

Risk Management Committee

Independent Director

Roles and responsibilities of Risk Management Committee
1. To set clearly policies, goals, planning on Risk Management System in order to manage
importance risk and report to Board of Directors includes communicate with Audit Committee
related to such risk
2. To support cooperation in risk management in all level within the company
3. To maintain appropriate and efficiency risk management by play attention to main business of
company which is investment in order to signal of unusual transaction in advance
4. To develop on efficiency risk management system continuously
5. To adjust and amend charter of Risk Management Committee and proposed Board of Directors
for approval
6. Other business as assigned by Board of Directors
Executives Board
Executive means Directors or Executive of company or sub-committee of Subsidiaries or
Executive of subsidiaries as appointed from Board of Directors by acting on joint venture and
management of operating business and authorized Board of Directors follows objectives, conditions
and regulations of company
In year 2018, resolution from Board of Directors No.3-2018 held on May 15, 2017 and to
appointed 5 Executive Directors of 1 year term as follows

308

Annual Report 2018

Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Theerachai
Leenabanchong
3. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
4. Miss Usara
Pattatung
5. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung

Position
Executive Chairman
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director

Year 2018, total number of meeting for executives equal to 10 times each meeting top
management of company which is Chief Executive officer as holding position of Executive Chairman
attended the meeting in order to listen business operation of company and its subsidiaries
Roles and responsibilities of Executive Boards
1. To operate and manage the business in line with the company’s objectives, articles of
Association, policies, regulations, rules, directives and resolutions of the Board of
Directors and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.
2. To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management, investment
in information technology, expansion of business operations, public relations, control and
supervision for all appointed working committees to achieve the targets.
3. To consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
presenting them for consideration and approval by the Board of Directors. This also
includes consideration and approval for changes and additional annual budgetary
appropriations at the time when there is no Board of Directors’ meeting, and thereafter
presentation to the next meeting of the Board.
4. To approve major investment transactions as defined in the annual expenditure budget
as assigned by the Board of Directors, or as earlier approved in principle by the Board.
5. To have authority in approving capital expenditure although buying the fixed assets, office
stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire
purchase of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction
not exceeds the budget which has been approved by Board of Directors.
6. To provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any other
parties subject to approval from the Board of Directors at the next meeting.
7. To have authority to consider and approve borrowing of funds and/or to guarantee the
Credit of subsidiaries and/or affiliated company and/or other companies which not exceed
the budget which has been approved by Board of Directors.
8. To consider and approve of borrowing of funds, seeking credit lines or any other credit
Facility related to normal business operations within the budget estimation which has
been approved by Board of Directors.
9. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget
estimation which has been approved by Board of Directors.
10. To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal
company Business within the budget estimation which has been approved by Board of
Directors.
11. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing, personnel
management, and other operational aspects.
12. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend
payment for approval by the Board of Directors.
13. To have authority in delegating any several directors or any individuals to carry out any
particular assignment under the control and supervision of the Executive Committee, or
delegate the authority to such individuals to have authority as deemed appropriate by the
Executive Committee and within a period deemed appropriate. The Executive Committee
may rescind, revoke, amend or rectify the individuals or delegation of power as and when
deemed appropriate.
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14. To have power on any finance transaction of company as for example opening and/or
closing an account/ Financial Institution by specified the authorization signature for bank
accounts including specified the conditions authorization for other bank accounts as well.
15. To consider opportunities or new company in order to increase the value on investment.
16. To select the policy and limitation of investment or exercise of warrants to purchase
Ordinary Shares and/or other investing institute which listed in The Stock Exchange of
Thailand and investing in bond and/or other bond institute. By this, the value of investing
would not exceed the budget which has been approved by Board of Directors.
17. To consider of increase or decrease on proportion of investment in affiliated company and
subsidiaries in order to purpose to Board of Directors to be approved.
18. To engage in any other activities as assigned from time to time by the Board of Directors.
By this, the authority of the Executive Committee will not cover approvals of any transactions,
this may have conflict of interests. These includes any transactions which the Executive Committee or
any parties who may have conflict of interest with the Executive Committee, has vested interests or
any other benefits, which may also be considered as conflict of interests with the Company or the
subsidiaries. This has to be in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and/or The
Securities and Exchange Act B.E.2535 and/or the announcements of the Securities and Exchange
Commission. Approvals of such transactions must be proposed for prior approval by the Board of
Directors or the shareholders’ meeting.
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer means Company Directors/Executives which holds the position of
head of Executive of company.
In year 2018, resolution from Board of Directors meeting No.3-2018 held on May 15, 2018
has resolved approve to appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position of Chief Executive
Officer
Role and responsibilities of Chief Executive Officer
1. To manage and control the business which related to company’s affairs.
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to
the company’s plans.
3. To propose policies, Strategic, business plans and annual budgets to The Board of
Directors/Executive Committee and responsible of performing the business tasks and plans
as assigned from Board of Directors.
4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors.
5. To take responsible for the preparation of Financial Statement for inspection and/or review
by the auditors and subsequent presentation to the Audit Committee and Board of
Directors respectively.
6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting, moving,
set up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare and lay off the
employees in Executive position within the company whom is not Executive Directors and
excluding Chairman.
7. To consider and approve of purchasing, renovating and maintaining of hire and hire
purchasing office stationary, or anything related to company’s products within the limitation
of budget as assigned from Board of Directors.
8. To consider and approve of hiring in term of hire purchasing which related to company’s
Business within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
9. To consider and approve of repairing, destroying and writing off the company’s exhausted
asset within the limitation of budget as assigned from Board of Directors
10. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to locally
exhibit the company’s products.
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11. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to foreign
exhibit the company’s products
12. To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by Board
of Executive Committee and Board of Directors.
13. To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in term of
human resources within the company and subsidiaries.
14. To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s
business.
15. To responsible of company business operation by not against the laws, rules, regulation,
religion and company’s regulation.
16. To have authority to consider and approve borrowing of fund, seeking credit lines or any
other credit facilities related to Norman business operations of the company within the
limitation of budget as assigned from Board of Directors
17. To have authority to consider and approve borrowing credit limit or other credit related to
normal business operation in amount for each item, not exceeding the amount that the
Board of Directors has authorized
18. To consider of investing and/or selling of investment in common shares and/or other
equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand which assigned from Board of
Directors
19. To consider of foreign currency risks and interest rates.
Controlling Person
-NoneFrequently by number of attendees in year 2018
Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, Remuneration Committee and
Risk Management Committee has schedule time table of each meeting one year in advance and
appointment of the meeting will be additional special meeting as necessary. Each committee is
meeting by conference participants are summarized below.
2018
Total Number of attendees
1
6
5
10
1

Name of Committee
2018 Annual General Meeting of Shareholders
Board of Director
Audit Committee
Executive Director
Remuneration Committee

Annual General
Meeting of
Shareholders

Board of
Directors
meeting

Audit Committee
Meeting

Executive
Committee
Meeting

Remuneration
Committee
Meeting

Risk
Management
Committee
Meeting

Attendance of the meeting / total attends (Time)

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

1/1

6/6

-

10/10

-

-

2. Dr. Visit

Ongpipattanakul

1/1

6/6

5/5

-

1/1

-

1/1

*5/6

*4/5

-

-

-

Name of Director

3. Associate Professor
Dr.Pusit Lertwattanaruk
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Annual General
Meeting of
Shareholders

Board of
Directors
meeting

Audit
Committee
Meeting

Executive
Committee
Meeting

Remuneration
Committee
Meeting

Risk
Management
Committee
Meeting

Attendance of the meeting / total attends (Time)

1/1

*5/6

*4/5

-

1/1

-

5. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas

1/1

*4/6

-

-

-

-

6. Mr. Jakkathan

Yothanan

1/1

6/6

-

-

1/1

-

7. Mr. Chatre

Sriutharawong

1/1

6/6

-

-

-

-

8. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

1/

1/1

6/6

-

5/5

-

-

9. Mr. Theerachai

Leenabanchong

1/1

6/6

-

*8/10

-

-

10.Miss Usara

Pattatung

1/1

6/6

6/6

10/10

-

-

11. Miss Laphassarin

Kraiwongwanitrung

1/1

5/5

5/5

8/8

-

-

Name of Director

4. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

2/

Remark
1/
Appointed as Executive from resolution from Board of Directors meeting No.3/2018 held on
May 15, 2018
2/
Appointed as Director and Executive from resolution from Board of Directors meeting No.12018 held on February 23, 2018
* could not attended the meeting due to business engagement
Executive
Executive means employee who holds positions of kind to executive and/or authority in
administration of company and by definition and management of Securities and Exchange
Commission as Managing Director down (highest position in company) who hold equivalent positions
at the executive level for all four and also includes anyone as management positions in accounting or
finance as manager level and above or equivalent


As at December 31, 2018 there are 6 executive as follow:
Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Miss Usara
Pattatung
3. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
4. Mr. Mongkonsorn Ponglumjeakngam
5. Mrs. Kenika
6. Miss Laphassarin

Ngamcharoensathaporn

Kraiwongwanitrung

Position
Acting Chief Executive Officer
Director (Accounting and Finance)
Director (Internal Audit)
Senior Manager (Credit Control)
Senior Manager
(Compliance and Investor Relation)
Senior Manager
(Development and Investment)

Corporate Secretary
The company has set corporate secretary which has duties on coordinate between Boards
and Management in term of Law and any related rules for supporting good corporate governance. By
this, the company will practice and follows regulations and announcement of The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission. In addition, resolution from Board of Director
meeting no.4-2014 dated June 14, 2014 has appointed Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as
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Corporate Government which she has passed through training courses for Corporate Secretary (CSP)
from Thai Listed Company Association No.7/2004
Components and Features
1.
Has basic knowledge on law and regulation regulatory authorities with respect to the
law on Public Law and Law in accordance to Securities and The Stock Exchange of
Thailand
2.
Has knowledge and understanding of the principles of corporate governance and
good practice in corporate governance
3.
Has knowledge in company’s business and good in communication
Remuneration of Directors and Executives
(1)
The amount of financial remuneration in fiscal year 2017
Capital Engineering Network Public Company Limited
a) The Remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting
allowance passed on the resolutions from the board of directors No. 1/2018 held on February 23,
2018 by approved by 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018 as totaling
amount of Baht 3,500,000 which same amount when compared to year 2017 by sifting through the
details and refers to appropriate aspects of the industry and economic conditions. The suitability
number of the Board of Directors as following details:
(1)

Monetary compensation
(1) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Director equal to Baht 15,000 thus director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Audit Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Audit Committee equal to Baht
25,000
 Meeting allowance for Audit Committee equal to Baht 15,000
(3) Remuneration Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Remuneration Committee equal
to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Remuneration Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly salary from
company and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(4) Risk Management Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Risk Management Committee
equal to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Risk Management Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly payment will
receive Baht 5,000
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(5) Nomination Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Nomination Committee equal to
Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly salary
from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Nomination Committee equal to Baht 15,000
thus director whom normally receive monthly salary from company
and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(6) Executive (every time attends)
 Meeting allowance for Executive Chairman equal to Baht 15,000 thus
chairman whom normally receive monthly salary from company and
its subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
 Meeting allowance for Executive equal to Baht 10,000 thus executive
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2018, Capital Engineering Network Public Company Limited has paid
remuneration to directors of each committee in totaling of Baht 1,015,000. The details are as follow:
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-

90,000.-

-

125,000.-

75,000.-

-

60,000.-

75,000.-

-

60,000.-

-

-

120,000.-

-

240,000.-

-

135,000.-

-

150,000.-

25,000.-

-

15,000.-

TOTAL

-

Risk Management

120,000.-

Remuneration
Committee

Audit Committee

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Acting Chief Executive Officer
2. Dr. Visit
Ongpipattanakul
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of Remuneration
Committee
3. Associate Professor Dr.Pusit
Lertwattanaruk
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
4. Mr. Yanyong Wattanawongpitak
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
- Risk Management Committee

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

-

60,000.-

-

105,000.-

-

-

90,000.-

-

-

-

30,000.-

-

-

-

-

30,000.-

30,000.-

-

-

-

-

30,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

715,000.-

-

55,000.-

-

1,015,000.-

Audit Committee

60,000.-

-

-

90,000.-

-

-

90,000.-

-

-

30,000.-

-

30,000.-

15,000.-

245,000.-

TOTAL

Risk Management

-

Executive Board

5. Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
- Director
- Chairman of Risk Committee
6. Mr. Jakkathan
Yothanan
- Director
- Independent Director
- Risk Management Committee
7. Mr. Chatre
Sriutharawong
- Director
- Independent Director
- Risk Management Committee
8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
- Executive
9. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- Executive Director
10. Miss Usara
Pattatung
- Director
- Executive Director
11. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
- Director
- Executive Director
TOTAL

Board of Director

Name/Position

Remuneration
Committee

Compensation (Baht)

b)

The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4
ranking as follows:
2018
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

5

Amount
(Million
Baht)
13.39

2017
Amount
(people)

Amount
(Million Baht)

5

13.38
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Subsidiaries
1. Ua Withya Public Company Limited
a) Remuneration
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1-2018 held on February 22, 2018
by passed consideration from Board of Directors meeting No. 1-2018 held on February 22, 2018 and
approved by 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2018 in totaling amount
of 2,300,000 by paying it each time. By this, with appropriate details and compare with same kind of
reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. The details of
compensations are as follows:
(1)

Monetary compensation
(1) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Director equal to Baht 15,000 thus director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Audit Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Audit Committee equal to Baht
25,000
 Meeting allowance for Audit Committee equal to Baht 15,000
(3) Remuneration Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Remuneration Committee equal
to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Remuneration Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly salary from
company and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(4) Executive (every time attends)
 Meeting allowance for Executive Chairman equal to Baht 15,000 thus
chairman whom normally receive monthly salary from company and
its subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
 Meeting allowance for Executive equal to Baht 10,000 thus executive
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting

2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as
normal transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2018, Ua Withya Public Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 1,650,000. The details are as follow:
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Remuneration
Committee

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.-

-

-

90,000.-

120,000.-

-

15,000.-

TOTAL

Audit Committee

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Acting of Executive Chairman
- Chairman of Remuneration
Committee
2. Police Lieutenant
Sivaraks Phinitcharomna
- Director
- Independent Director
- Chairman of
Audit Committee
3. Dr. Pianchai
Thawornrat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Nomination and
Remuneration Committee
4. Dr. Nathee
Naktanasukanjn
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
5. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- Managing Director
(Business Development
and Corporate Affairs)
- Executive
6. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
- Deputy Managing Director
(Accounting and Finance,
Corporate Management)
- Executive
- Nomination and
Remuneration Committee
7. Mr. Surapat Chomrat
- Director
- Executive

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

270,000.-

5,000.-

-

35,000.-

210,000.-
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Remuneratio
n
Committee

90,000.-

120,000.-

-

-

30,000.-

-

-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

45,000.-

-

-

-

45,000.-

720,000.-

240,000.-

645,000.-

TOTAL

Audit
Committee

8. Mr. Suthisak
Tanachoteporamat
- Director
- Executive
9. Police Colonel
Kowit Piromwong
- Independent Director
- Chairman
- Chairman of Nomination and
Remuneration Committee
(resigned on February 22, 2018)
10. Mr. Peratus
Dhanarachwattana
- Director
- Managing Director
(Plant Operation)
- Executive Director
(resigned on June 1, 2018)
11. Mr. Atchada Kesornsook
- Director
- Executive Chairman
(resigned on November 7, 2018)
12. Mrs. Jiraporn Laochareon
- Director
- Independent Director
(resigned on November 13, 2018)
TOTAL

Board of
Director

Name/Position

Executive
Board

Compensation (Baht)

210,000.-

25,000.-

45,000.-

55,000.-

1,650,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:
2018
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

10

2017
Amount
(Million
Baht)
20.08

Amount
(people)
9

Amount
(Million
Baht)
17.65

2. Rayong Wire Industries Public Company Limited
a) Remuneration
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1/2018 held on February 21, 2018
and passed Board of Directors meeting No.1/2018 held on February 21, 2018 and approved by the
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resolution from the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018 in totaling of
1,950,000 by paying it each time with same rate. By this, with appropriate details and compare with
same kind of reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors.
The details of compensations are as follows:
(1) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Director equal to Baht 15,000 thus director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Audit Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Audit Committee equal to Baht
25,000
 Meeting allowance for Audit Committee equal to Baht 15,000
(3) Remuneration Committee (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman of Remuneration Committee equal
to Baht 25,000 thus chairman whom normally receive monthly
salary from company and its subsidiaries will receive Baht 20,000
 Meeting allowance for Remuneration Committee equal to Baht
15,000 thus director whom normally receive monthly salary from
company and its subsidiaries will receive Baht 5,000
(4) Executive (every time attends)
 Meeting allowance for Executive Chairman equal to Baht 15,000 thus
chairman whom normally receive monthly salary from company and
its subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting
 Meeting allowance for Executive equal to Baht 10,000 thus executive
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will not receive any compensation when attend the
meeting

2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2018, Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid remuneration
to directors of each committee in totaling of Baht 840,000. The details are as follow:

60,000.-

-

10,000.-

TOTAL

-

Remuneration
Committee

Audit Committee

1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Remuneration Committee

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

70,000.-
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-

125,000.-

50,000.-

235,000.-

60,000.-

-

75,000.-

30,000.-

165,000.-

60,000.-

-

75,000.-

30,000.-

165,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

-

-

135,000.-

-

-

10,000.-

45,000.-

10,000.-

355,000.-

90,000.-

-

90,000.-

275,000.-

120,000.-

TOTAL

60,000.-

Remuneration
Committee

Audit Committee

2. Mr. Worawit Siriwatwimon
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of
Remuneration Committee
3. Mr. Wichain Sophanpanitkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
4. Associate Professor
Dr. Pison Udomworarath
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
5. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
6. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
7. Mr. Pipit Jaovisidha
- Director
- Manager (Sale and Marketing)
- Executive Director
8. Mr. Jesada Sornsurk
- Director
- Executive
(resigned on February 21, 2018)
9. Mr. Suthin Phadetpai
- Director
- Executive
- Managing Director
(resigned on July 14, 2018)
TOTAL

Executive Board

Name/Position

Board of Director

Compensation (Baht)

840,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:
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2018
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

6

2017
Amount
(Million
Baht)
10.30

Amount
(people)
6

Amount
(Million
Baht)
8.89

3. Enesol Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2018 held on February 14, 2018 and
approval from 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2018 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 30,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 20,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 15,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
By this year 2018, Enesol Company Limited has paid remuneration to directors of each
committee in totaling of Baht 135,000. The details are as follow:
Compensation of
Director
(Baht)

Name/Position
1. Mr. Wutichai
- Chairman
2. Mr. Monthon
- Director

Leenabanchong

80,000.-

Chatuwallopkul

20,000.-

3. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director

20,000.-

3. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung
(Appointed on February 21, 2018)

15,000.-

TOTAL

135,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:
2018
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

2

2017
Amount
(Million
Baht)
2.70

Amount
(people)
3

Amount
(Million
Baht)
4.74
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4. WJC Enterprise Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2018 held on February 22, 2018 and
approval from 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2018 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 10,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 5,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 3,000
By this year 2018, WJC Enterprise Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 56,000. The details are as follow:
Compensation of Director
(Baht)

Name/Position
1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
2. Mr. Wiwatchai Jeenanuphan
- Director
- Managing Director
3. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
4. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
TOTAL

20,000.12,000.12,000.12,000.56,000.-

b) The remuneration for Executives
Remuneration for Managing Director and Executive are as follow:
2018
Total Amount

Amount
(people)

In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

1

2017
Amount
(Million
Baht)
2.05

Amount
(people)
1

Amount
(Million
Baht)
2.27

5. Pipe Line Engineering Network Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2018 held on February 15, 2018 and
approval from 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2018 as following
details.
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(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 10,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 5,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 3,000
By this year 2018, Pipe Line Engineering Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 44,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Managing Director
2. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
3. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung
- Director
TOTAL

Compensation of
Director
(Baht)
20,000.12,000.12,000.44,000.-

b) The remuneration for Executives
-None6) Evergreen Biomass Company Limited
a) The remuneration of directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2018 held on February 16, 2018 and
approval from 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2018 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Meeting allowance for Chairman equal to Baht 10,000 thus chairman
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Meeting allowance equal to Baht 5,000 thus any director
whom normally receive monthly salary from company and its
subsidiaries will receive Baht 3,000
By this year 2018, Evergreen Biomass Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 59,000. The details are as follow:
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Compensation of Director
(Baht)

Name/Position
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Director
- Chairman
2. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
- President
3. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
4. Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn
- Director
TOTAL

20,000.-

12,000.12,000.12,000.56,000.-

b) The remuneration for Executives
-None(2) Other Remuneration
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for
Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives
(1) Other Remuneration of Director
-None(2) Other Remuneration of Executive
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level
equivalent top four executives in totaling of 6 people received compensation in form of contributions to
the fund.
The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid
monthly at a rate of 5 per cent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member
of the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the
members in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average
net benefit under the terms of the Fund.
Personnel
 Total number of Employees
As at December 31, 2018 Company and its subsidiaries has total of employees of 914
Details

CEN

UWC

RWI

ENS

WJC

PLE

EBM

TOTAL

Administration

18

128

50

5

10

-

-

211

Production

-

417

131

14

141

-

-

703

Total

18

545

181

19

151

-

-

914

The number of employees changed significantly in the past 3 years
- None Shepherded significant labor dispute in the past 3 years
- None Total Compensation of all employees
In year 2018, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary,
incentives, bonus and other compensations in totaling of 364.67 Million Baht
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Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company which
may consider from position holds, duties and responsibilities to organization
 Bonus
Special compensation to employees by considering from turnover each year by not requiring
fixed rate.
 Funds contribution
The company has funds contribution for benefit to employees and support on saving includes
motivate employees to perform with company for long term. Employee who is a member of Provident
Fund, contribution will be pay monthly in the rate of 5% or salary also member must accumulate
money into Provident Funds with the same rate. When ends of member then will receive whole
amount of money including benefit of Provident Funds
 Development Policy on employee
The company and its subsidiaries commitment for human development in accordance to
policy and situation which based on standard on integrated knowledge for employees to have various
skills and capacity as well as moral/ethic/ good life.
The company and its subsidiaries has establish a knowledge management approach by
survey need for training and personnel development, design course as suitable for work and use
knowledge to apply to work into commitment. By this, to encourage employees to review their
knowledge regularly, engage in learning and sharing your work experience to workmate in order to
keep up with organization forever.
The company and its subsidiaries has play attention On The Job Training :OJT) by having
specialist in each field to take care of internship of trainee, training focusing on practicing by building
knowledge, understanding as suitable directly to the job as results are clear, low cost and learning
from practice under real circumstances
The company and its subsidiaries has design course to develop on personnel which covered
direction for company’s operation by focusing on practicing so can apply to work or daily life
immediately
The company and its subsidiaries has play attention on anti-corruption and implanted into
corporate culture by giving orientation to new employees in order to communicate for acknowledge
operator and implement. By this, company and its subsidiaries has training and measurement of
policy continuously in accordance to plans which covered 100% of company personnel. Apart from
this training- company and its subsidiaries has held activities in order to create more knowledge and
ideas.
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Related Transaction
1. Disclosure of information on related transaction
Related
Companies
Ua Withya Public
Company Limited
(UWC)

Rayong Wire
Industries Public
Company Limited
(RWI)

Enesol
Company Limited
(ENS)

Evergreen Biomass
Company Limited
(EBM)
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Relationship
Company holds
39.76 percent
and has same
Directors

Company holds
69.83 percent
and has same
Directors

Company holds
100.00 percent
and has same
Directors

Company holds
99.00 percent
and has same
Directors

Annual Report 2018

Type of Transaction
- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)
- Received Interest
- Short Term Loans
- Accrued Interest
- Fees for using
collateral
- Fees for using
Collateral (accrued)

Amount
(Million
Baht)
0.72
0.19
4.20
120.00
1.68
3.14

Necessity and
reasonableness
To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries

3.36

- Office Rental and
Services
- Office Rental and
Services (accrued)

1.27

- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)

0.72

- Office Rental and
Services
- Office Rental and
Services (accrued)

1.27

- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)

0.36

1.32

0.19

1.32

0.10

The company allows the
subsidiary to sublease the
space from the company
for use as office space
To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries
The company allows the
subsidiary to sublease the
space from the company
for use as office space
To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries

- Office Rental and
Services

0.5

The company allows the
subsidiary to sublease the
space from the company
for use as office space

- Short Term Loan
(Payback
within 1 year)

8.00

- Interest Receive
- Accrued
Interest Receive

0.35
0.21

For liquidity in subsidiary by
using as working capital
and investment to reserve
in the future
Short term loans at MLR
rate
average
from
3
financial institution of 1.75
per year

Related
Companies

Relationship

WJC Enterprise
Company Limited
(WJC)

Subsidiary of
UWC as holds
64.99 percent

Amount
(Million
Baht)

Type of Transaction
- Short Term Loan
(Payback
within 3 months)

80.29

- Interest Receive
- Accrued
Interest Receive

3.44
13.02

- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)

0.36
1.54

UWC KOMEN
BIOMASS
Company Limited
(UKB)

Subsidiary of
UWC as holds
99.99 percent

- Service charge from
internal audit
- Service charge from
internal audit
(accrued)

0.24

EMC Public
Company Limited
(EMC)

Same
Shareholders

Trading securities in
The Stock Exchange
of Thailand

0.06

453.72

Necessity and
reasonableness
For liquidity in subsidiary by
using as working capital
and investment to reserve
in the future
Short term loans at MLR
rate
average
from
3
financial institution of 1.75
per year
To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries
To achieve efficiency and
effectiveness
in
the
workplace. Moreover, in
order
to
have
good
governance in subsidiaries
Normal
business
and
trading securities in SET

2.

Necessity and reasonability on related transaction
Related transaction during the past year for business operation of company and its
subsidiaries by policies of entered into those transaction in order for highest benefit of company in
term of policies and set up the price as considering from market price or in accordance with
agreement. In addition, mentioned transaction has been considered by Audit Committee on fairness
and reasonable.
3.

Procedure of approval on transaction
Normal business transactions and trade agreements with commercial terms shall act in the
same situation by bargaining power without influence of their position on Director, Executive or related
person. By this, management division needs to report every business transaction to Board of
Directors for acknowledgement on quarterly basic.
Abnormal business transaction, unless size of transaction doesn’t need to be approved from
Shareholders meeting (as provision from The Stock Exchange of Thailand) then need consideration
from Board as prior first entity and size of happened transaction will be under authority to approve
then approval of this transaction will ended as this stage as Audit Committee will be join in these
consideration (stakeholders not attend and vote in the meeting). Moreover, if the sizes of transaction
more than authority from Board can be approve then Board will concluded the resolution and propose
to shareholders meeting for approval
Board of Directors will consider on transaction which may have conflict of interest or related
transaction or transactions appropriately through moderation from Audit Committees for entries
criteria defined by Stock Exchange of Thailand, The Securities and Exchange Commission and
Capital Market Supervisory as well as disclosure of transaction that may have conflict of interest to
public with ensure accuracy and completeness.
4.

Transaction trends in the future
The transaction is still in progress. There will be more or less depending on economic
condition. For transaction occur in the future, Board of Directors shall comply as according to

Capital Engineering Network Public PLC.

327

regulation that have been set up and directors must not approve any entries that they, or someone
who may have conflict of interest with company and its subsidiaries. Moreover, mentioned transaction
need to be disclose to Board of Directors for consideration with according to law of securities and
securities market and regulation, announcement, order or requirement of The Stock Exchange of
Thailand includes all requirement regarding the disclosure of related transaction and acquisition of
asset (company and its subsidiaries).
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Internal Control and Risk Management
The company has emphasized on Internal Control System, year 2018 as agreed with
resolution from Board of Directors meeting No.1-2019 held on February 26, 2019 by all 3 Audit
Committees attends the meeting
Audit Committee has considered on adequacy of the internal control system in accordance to
Assessment Form for Sufficiency of Internal Control System with 17 Principles and using COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) all 5 elements such as Control
Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring
Activities to consider manage within the organization with steps and work processes, communicate
each other and follow up continuously thus Internal Audit has responsibilities to examine, assess and
follow up and report directly to Audit Committee
Audit Committee has consider on importance issues, controlling point, evaluate the internal
control system together and approve the internal control system's adequacy regarding defects found
in various job activities complete consideration according to the established principles as complete
consideration according to the established principles. Audit Committee has comments and give
suggestion to executives in order to revise and follows any importance transaction in order to develop,
improvement and proper operate which can be summarized as follows:
1. Control Environment
The company has organization chart and environmental which will support business operation
effectively and enough internal control system, the responsibilities of each field is separated for
beneficial to examine of operation, updating sub-system and reduce duplication in order to be under
the same standards. Apart from this, clearly targeted business every year by regard on Economic,
Market Situation and Competition.
2. Risk Assessment
The company has track on risk factors such as changes in taxes, exchange rates, increased
of raw materials and other cost to assess impact and prepare to maintain business operation thus
communicate with executives and employees to acknowledge the situation by held the meeting and
summarize situation, environment and operation of company. Moreover, it includes risk factors to
business operation, sales, cost and profitability of company in each unit, chief executive of each unit
will be responsible for risk factors occurs in their unit thus prophylactic to prevent any risks to level
which are safe for employees, corporate governance and acceptable and do not affect operation of
company.
3. Control Activities
The line of authorities and responsibilities of The Board of Directors and executives have been clearly
set together with specific power on approval on each level for transparency and benefit of all
shareholders as well as eliminate any conflict of interest. By this, if any transaction occurs with major
shareholders, related person, Director and Executives – The Company has a measurement which has
to approve by Board of Directors and authorized person must not have a conflict of interest in those
transaction and result in benefits for the company. In addition, corporate secretary and compliance
and investor relation has serves to monitor and oversee compliance with laws and regulations also
ensure compliance with terms and conditions properly.
4. Information and Communication
The company has manage by using Technology to connected around with modern and fast
communication within/outside organization as efficiently in order to use the information in decision
making right in time. There is some security of data and information that is powerful enough which
could determine the data in the history and develops this information and technology continuously to
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support our organization flexibility and enhance system performance as response expansion of
business.
The Company has effective channels in term of performance which could communicate all
over the organization thus importance information will transferred from top management to employees
quickly. Moreover, there also direct communication channel from employees to top management as
well.
5. Monitoring Activities
The company has evaluation system and performance tracking in order to assure on measure
and internal control system is effective all the time, response to any changes appropriately and timely.
The company has organized head of employees to follows work of subordinate and evaluated. By
this, Executives pay attention to speed and effectiveness management on target and report to Board
of Directors clearly and consistently.
Audit Committee has practices on their duties efficiently and any tasks assigned by Board of
Directors independently and consistently thus there is internal audit as a tool for achieve the mission.
Internal Audits are qualified to perform their duties properly with sufficient independence, able to
perform work as assigned from Audit Committees and Board of Directors. Internal Audit has assess
on internal control system and risk management and report any tasks to be resolve any relevant units
includes appropriate feedback as management deems necessary for business operation of company
and its subsidiaries.
Board of Directors has estimate internal control system from assessment report from Audit
Committees then concludes that from assessment of 5 various elements such as internal control, risk
assessment, operational control, information technology and communication. In addition, Board of
Directors seems that company has enough transaction with major shareholders, Directors, Executives
or related person thus other topics related to internal control systems are enough as well.
Head of Internal Audit the Company has appointed Mr. Khomwuti Pornnaradol as Director
(Internal Audit) and Secretary of Audit Committee to be supervisor of internal audit. He has duties of
practical of internal audit tasks in order to meet the mission of internal control system by executives
and audit committees jointly consider on report from internal audit in essence adequately for system
or process has managed systematic and effectively. By this, every executives in each unit are
involved in consider ways of improvement/resolve on performance to be consistence with company’s
policies and adequate internal control system. Supervisor of internal audit is directly to Audit
Committee as agreed that head of internal audit is qualified to perform such duties effectively
(qualification of incumbent (Internal Audit) appear in enclosure no.3)
Head of Compliance The company has appoint Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as
Senior on compliance department to oversees operation in accordance with regulatory that supervise
compliance of company
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Report from the Risk Management Committee

Risk Management Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has
been approved from Board of Director which consists of 3 Independent Directors namely:
1. Assistance Professor Dr. Suluck Pattarathammas

Chairman of Risk Management Committee

2. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

Risk Management Committee

3. Mr. Chatre

Sriutharawong

Risk Management Committee

Risk Management Committee meeting as duties and responsibilities according to
Memorandum of Association to manage information of risks and report to Board of Directors including
communicate with Audit Committee in related term of risk thus encourage cooperation in risk
management at all levels within the company.
Furthermore, The Risk Management Committee has play importance role on main business
which is investing as may affect the company. By this, Board of Risk Management has brainstorm and
conduct risk management based on scope of responsibilities as assigned to get highest benefit to
organization. Moreover, advance signal and abnormal transaction may arise; Board of Risk
Management seems that company has appropriate and effective risk management.

In the name of Risk Management Committee
Capital Engineering Network Public Company Limited

Assistance Professor Dr. Suluck Pattarathammas
Chairman of Risk Management Committee
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Report from the Remuneration Committee

Remuneration Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has been
approved from Board of Director which currently consists of 3 Independent Director namely:
1. Dr. Visit

Ongpipattanakul

Chairman of Remuneration Committee

2. Mr. Jakkathan

Yothanan

Remuneration Committee

3. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

Remuneration Committee

The company realized on remuneration for Directors and Top Executives therefore appoint
Remuneration Committee to propose return policies, guideline of compensation for Board of Directors
and Sub-Committee through Top Executives to be consistent with the duties and responsibilities in
line with the company's performance and economic conditions
Year 2018, there are 1 times of Remuneration Committee meetings as roles and
responsibilities for Remuneration Committee are follows to Article of Association as review
remuneration of Directors, Chairman of Executive Directors and Chief Executive Officer by specify of
regulations or remuneration to Directors fairly and reasonably.
Furthermore, The Remuneration Committee deems it appropriate to be consistent with duties
and responsibilities of Board of Directors to consider together with practice under equality, fairness
and transparently in accordance to good corporate governance.

In the name of Remuneration Committee
Capital Engineering Network Public Company Limited

(Dr. Visit Ongpipattanakul)
Chairman of Remuneration Committee
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Appointed Date:
August 26, 2008

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
Position:
 Chairman
 Executive Chairman
 Acting Chief Executive
Officer
 Authorized Director

Name-Surname/ Position

54

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.78/2009
 Financial Statement for Directors
(FSD)
No.4/2009

 Master of Business Law
(Faculty of Law)
Chulalongkorn University
 Master of Business
Administration
(Faculty of Commerce and
Accountancy)
Chulalongkorn University
 Bachelor of Engineering
Program in
Mechanical Engineering
Chiangmai University

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares
30,956,000
shares
or 4.15%

Family
relationship
among
Executives
Cousin with Mr.
Theerachai
Leenabanchong
Position

Experiences
Company

2012 –
Present
2013 –
Present
2015 –
Present
2015 –
Present
2015 –
Present
2016 –
Present
2016 –
Present
2017 –
Present
2017 –
Present

Director

Director

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

UWC AMPHAN
BIOMASS Co., Ltd
SATUEK BIOMASS
Co., Ltd
UWC (Cambodia)
Co., Ltd
Interglob Investment Co.,
Ltd

UWC SOLAR Co., Ltd

Paradise Green Energy
Co., Ltd
UWC KOMEN BIOMASS
Co., Ltd

WJC Enterprise Co., Ltd

Evergreen Biomass
Co., Ltd

Holds position in related companies in totaling of 11 places
2008 –
Chairman
Enesol Co., Ltd
Present
Chairman /
2010 Pipe Line Engineering
Managing Director
Present
Co., Ltd

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
2018 –
Acting Managing
Rayong Wire Industries
Present
Director
PCL.
2008 –
Chairman
Present
Executive Chairman
2014 Remuneration
Present
Committee
Year 2018
Chairman
Ua Withya PCL.
(Feb) –
Chairman of
Present
Nomination and
Remuneration
Acting Executive
Year 2008Chairman
2018 (Feb)
Vice Chairman
Executive Chairman

Period

Personal Information on Directors, Executives and Corporate Secretary
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Appointed Date:
August 26, 2008

3. Associate Professor
Dr. Pusit
Lertwattanaruk
Position:
 Director
 Independent Director
 Audit Committee

Appointed Date:
August 14, 2015

2. Dr. Visit
Ongpipattanakul
Position:
 Director
 Independent
Director
 Chairman of Audit
Committee
 Chairman of
Remuneration
Committee

Name-Surname/ Position

49

54

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.79/2009

 Ph.D. in Civil Engineering,
New Jersey Institute of
Technology, USA
 Master of Business Administration
(MBA)
Thammasat University

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.26/2004
Directors Certification Program (DCP)
No.185-2014

 Doctor of Business Administration
(DBA)
of Asian Institute of Technology
(AIT)
 Master of Business Administration
University of Florida, United
Stated
 Master of Art (Business Law)
Chulalongkorn University

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Holds position in listed companies –NoneHolds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company –NoneHolds position in other company of 1 company
Year 2012 Associate Dean for
Thammasat University
Present
Administration
Faculty of Architecture
and Planning
Year 2003 Associate Professor
Thammasat University
Present
Year 1999 Project Engineer
Thornton – Tomasetti
2003
Co., Ltd

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2011 – Director
Trinity Watthana PCL.
Present
Holds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2010 – Director
Trinity Securities Co., Ltd
Present
Managing Director

Period

Experiences
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Appointed Date:
February 26, 2016

5. Assistant Professor
Dr. Suluck
Pattarathammas
Position:
 Director
 Chairman of Risk
Management
Committee

Appointed Date:
December 24, 2012

4. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
Position:
 Director
 Independent Director
 Audit Committee
 Remuneration
Committee
 Risk Management
Committee

Name-Surname/ Position

53

53

Age
(Year)

 Doctor of Philosophy Program in
Business Administration (Finance)
Thammasat University
 Master of Business Administration
(Finance)
University of San Francisco, San
Francisco,USA.
 Bachelor of Economics
Chulalongkorn University
 Bachelor of Law
Sukhothai Thammathirat
University
Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.138/2017

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.90/2011

 Master of Economic Program in
(Business Economic)
Thammasat University
 Bachelor of Business
Administration
(Finance and Banking)
Ramkhamhaeng University

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Holds position in other company in totaling 1 company
Year 2018
Chancellor
Christian University
(Nakornphathom
Branch)

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2014 – Risk Management
Phol Dhanya PCL.
Present
Committee
Holds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2016Managing Director
Lao Brother
Present
International Co., Ltd

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2012Senior Manager SC-Asset Corporation
Present
Finance
PCL.
Holds position in related companies –NoneHolds position in non-registered company –None-

Period

Experiences
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Appointed Date:
August 8, 2014

7. Mr. Chatre
Sriutharawong
Position:
 Director
 Independent Director
 Risk Management
Committee

Appointed Date:
August 26, 2008

6. Mr. Jakkathan Yothanan
Position:
 Director
 Independent Director
 Remuneration
Committee

Name-Surname/ Position

46

48

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.112/2014

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.79/2009
 Master Degree of Public
Administration
(Public and Private Management
Program)
National Institute of Development
Administration (NIDA)
 Bachelor of Engineering
(Computer Engineering)
Kasetsart University

 Master of Economic Law
(Faculty of Law)
Chulalongkorn University
 Bachelor of Political Science
(Public Administration)
Ramkhamhaeng University

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Holds position in registered company –NoneHolds position in related company –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2012 – Managing Director
Ruk Thai Intertrade
Present
Co., Ltd
Year 2017 Consultant in term of
TECH NC Co., Ltd
Present
Business Development

Holds position in registered company –NoneHolds position in related company –NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2007 – Managing Director
Puphar Inter Law Co.,
Present
Ltd

Period

Experiences
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Appointed Date:
March 1, 2010

8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Position:
 Director
 Executive Director
 Authorized Director

Name-Surname/ Position

50

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.82/2010

 Master Degree (Accounting)
Thammasat University
 Bachelor Degree (Accounting)
Ramkhamhaeng University

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Remuneration

Deputy to Managing
Director
Nomination and

Committee
Holds position in related companies in totaling of 9 places
Year 2010 – Director
Enesol Co., Ltd
Present
Year 2010 – Director
Pipe Line Engineering
Present
Co., Ltd
Year 2012 – Director
Evergreen Biomass Co.,
Present
Ltd
Year 2013 – Director
WJC Enterprise Co., Ltd
Present
Year 2015–
Director
Paradise Green Energy
Present
Co., Ltd
Year 2015–
UWC KOMEN BIOMASS
Director
Present
Co., Ltd
Year 2015–
Director
UWC SOLAR Co., Ltd
Present
Year 2016–
UWC AMPHAN BIOMASS
Director
Present
Co., Ltd
Year 2016–
Director
SATUEK BIOMASS
Present
Co., Ltd

Year 2014 Present

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2010 – Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Year 2009 – Executive
Present
Year 2010 – Director
Ua Withya PCL.
Present
Executive

Period

Experiences
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Appointed Date:
March 27, 2013

9. Mr. Theerachai
Leenabanchong
Position:
 Director
 Executive
 Authorized Director

Name-Surname/ Position

47

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.104/2013

 Master of Business
Administration
Assumption University
 Bachelor of Business
Administration
(Marketing) Assumption
University

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares
1,412,000
shares
Or 0.19%

Family
relationship
among
Executives
Cousin with Mr.
Wutichai
Leenabanchong
Position

Company

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2013 Director
Ua Withya PCL.
Present
Year 2015 Executive
Present
Year 2016Managing Director
Present
Year 2016 – Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2016 Director
Dimet (Siam) PCL.
Present
Year 2017 Executive
Present
Holds position in related companies in totaling of 10 places
Year 2015 Director
Evergreen Biomass
Present
Co., Ltd
Year 2015 Director
Paradise Green Energy
Present
Co., Ltd
Year 2015 Director
UWC KOMEN BIOMASS
Present
Co., Ltd
Year 2015 Director
UWC SOLAR Co., Ltd
Present
Year 2016 Director
Enesol Co., Ltd
Present
Year 2016 Director
WJC Enterprise Co., Ltd
Present
Year 2016 Director
UWC AMPHAN
Present
BIOMASS Co., Ltd
Year 2016 Director
SATUEK BIOMASS
Present
Co., Ltd
Year 2017 Director
UWC (Cambodia) Co., Ltd
Present
Year 2017 Director
Interglob Investment Co.,
Present
Ltd

Period

Experiences
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Appointed Date:
February 23, 2018

11. Miss Laphassarin
Kraiwongwanitrung
Position:
 Director
 Executive
 Authorized Director
 Senior Manager
(Development &
Investment)

Appointed Date:
June 14, 2014

10. Miss Usara Pattatung
Position:
 Director
 Executive
 Authorized Director
 Director (Accounting
and Finance)

Name-Surname/ Position

33

50

Age
(Year)

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.150/2018

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.111/2014
 Master of Business Administrator
Ramkhamhaeng University
 Bachelor Degree (BA)
Rajamangala University of
Technology Krungthep

 Bachelor of Business
Administration
(Account and Finance)
University of Thai Chamber of
Commerce

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Year 2016Present
Year 2018 –
Present

Logistic Co., Ltd
Laphassarin Business &
Law Co., Ltd

Director
Director

Holds position in listed companies -NoneHolds position in related companies in totaling 2 places
Year 2015 Director
Pipe Line Engineering
Present
Co., Ltd
Year 2018 – Director
Enesol Co., Ltd
Present
Holds position in non-registered company –None-

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 1 place
Year 2017 Executive
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Holds position in related company –NoneHolds position in non-registered company –None-

Period

Experiences
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Appointed Date:
October 24, 2012

13 Mr. Mongkonsorn
Ponglumjeakngam
Position:
 Senior Manager (Credit
Control)

Appointed Date:
June 16, 2008

12. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
Position:
 Director (Internal Audit)
 Secretary of Audit
Committee

Name-Surname/ Position

49

50

Age
(Year)

Training:
 Ultimate technique of using
internal control system to
maximize technique for
business
 Monitoring and Internal Control
System
 Issue summary accountant
mistakes
 Master Degree In Business
Administration Strayer College
Virginia U.S.A.
 Bachelor Degree In Business
Administration Strayer College
Virginia U.S.A.

Administration (Accounting)
Ramkhamhaeng University

 Bachelor Degree in Business

Educational Qualification

-None-

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
-NoneCompany

Senior Manager
(Credit Control)

Capital Engineering
Network PCL.

Holds position in non-registered company –None-

Holds position in related company –None-

Year 2012 –
Present

Holds position in listed companies

Capital Engineering
Network PCL.
And Subsidiaries
Holds position in related company –NoneHolds position in non-registered company –None-

Position

Holds position in listed companies
Year 2008 Secretary of
Present
Audit Committee

Period

Experiences
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Remarks:

47

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Company Secretary Program
(CSP) No.7/2004

 Bachelor Degree in Accounting
Bangkok University

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
-NonePosition

Company

Holds position in listed companies
Senior Manager
Capital Engineering
Year 2013
(Compliance and
Network PCL.
– Present
Investor Relation)
Holds position in related company 1 company
Director
Evergreen Biomass
Year 2015
Co., Ltd
– Present
Holds position in non-registered company –None-

Period

Experiences

1. Board of Directors No .1-11, Executives No. 10-14 and Corporate Secretary No.14
2. Authorized Director No. 1, 8-11
3. Proportion of holding shares not includes children because children not holding shares
4. Board of Directors and Executives in totaling of 14 people -No legal dispute
5. Board of Directors and Executives in totaling of 14 people -No history of criminal offense against property by fraud6. Board of Directors and Executives in totaling of 14 people -No references materials that cause conflict of interest with company in the past of year 2018

 Corporate Secretary
Appointed Date:
June 14, 2014

14. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn

Senior Manager
(Compliance and
Investor Relation)
Appointed Date:
November 1, 2013

Name-Surname/ Position

Age
(Year)

Board of Directors
Capital Engineering Network Public Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong 2.

Dr. Visit Ongpipattanakul

3.

Associate Professor
Dr. Pusit

Chairman of the Board

Lertwattanaruk

Chairman of Executive Board

Director
Independent Director

Director
Independent Director

Acting Chief Executive Officer

Chairman of Audit Committee

Audit Committee

Chairman of Remuneration Committee

4.

Mr. Yanyong Wattanawongpitak

5.

Assistant Professor

6.

Mr. Chatre Sriutharawong

Dr. Suluck Pattarathammas
Director
Independent Director

Director

Director
Independent Director

Chairman of Risk Management Committee

Audit Committee

Risk Management Committee

Remuneration Committee
Risk Management Committee
7.

Mr. Jakkathan

Yothanan

Director
Independent Director

8.

Mr. Monthon Chatuwallopkul

9.

Director
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11. Ms.Laphassarin Kraiwongwanitrung

Director

Director

Executive Director

Executive Director
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Director
Executive Director

Remuneration Committee
10. Ms. Usara Pattatang

Mr. Theerachai Leenabanchong

Subsidiary Board of Directors
Ua Withya Public Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong 2.

Police Lieutenant Sivaraks

3.

Mr. Pianchai Thawornrat

Phinitcharomna
Chairman of the Board

Director

Director

Acting Chairman of Executive Board

Independent Director

Independent Director

Chairman of Nomination and

Chairman of Audit Committee

Audit Committee

Remuneration Committee

Nomination and
Remuneration Committee

4.

Dr. Nathee Naktnasukanjn

5.

Mr. Theerachai Leenabanchong

6.

Mr. Monthon Chatuwallopkul

Director

Director

Director

Independent Director

Managing Director

Deputy Managing Director

Audit Committee

Executive Director

Executive Director
Nomination and
Remuneration Committee
Company Secretary

7.

Mr. Surapat

Chomrat

8.

Mr. Suthitsak Tanachoteporamat

Director

Director

Executive Director

Executive Director
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Subsidiary Board of Directors
Rayong Wire Industries Public Company Limited

1.

4.

Mr. Wutichai Leenabanchong 2.

Mr. Worawit

Chairman of the Board

Director

Director

Chairman of Executive Board

Independent Director

Independent Director

Acting Managing Director

Chairman of Audit Committee

Audit Committee

Remuneration Committee

Chairman of Remuneration Committee

Remuneration Committee

Associate Professor

5.

Siriwatwimol

Mr. Jesada Sornsurk

3.

6.

Mr. Wichian Sopanpanichkul

Mr. Monthon Chatuwallopkul

Pison Udomworarat
Director

Director

Independent Director

Executive Director

Director

Audit Committee
Remuneration Committee
7.

Mr. Theerachai Leenabanchong

Director

8.

Mr. Pipit

Jaovisidha

Director
Executive Director
Company Secretary
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Subsidiary Board of Directors
Enesol Company Limited

1.

Mr. Wutichai
Leenabanchong
Chairman of the Board
Managing Director

2.

Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director

3.

Mr. Theerachai
Leenabanchong
Director

4.

Ms.Laphassarin
Kraiwongwanitrung
Director

4.

Mr. Theerachai
Leenabanchong
Director

WJC Enterprise Company Limited

1.

Mr. Wutichai
Leenabanchong
Chairman of the Board

2.

Mr. Wiwatchai
Jenanupan
Director
Managing Director

3.

Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director

Pipe Line Engineering Company Limited

1.

Mr. Wutichai
Leenabanchong
Chairman of the Board
Managing Director

2.

Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director

3.

Ms.Laphassarin
Kraiwongwanitrung
Director

Evergreen Biomass Company Limited

1.

Mr. Wutichai
Leenabanchong
Chairman of the Board

2.

Mr. Theerachai
Leenabanchong
Director
Presiden

3.

Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Director

4.

Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn
Director

Capital Engineering Network Public PLC.
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General Information and other importance information
1. Company Information
Name of Company
Nature of Business
Office address
Registered Capital
Paid Up Capital
Share Value
Registered Number
Telephone
Fax
Website

: Capital Engineering Network Public Company Limited
: Holding Company
th
: 1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor Rama III Road, Kwaeng
Chongnonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120
: Baht 1,117,712,067
: Baht 745,141,929
: Baht 1 per share
: 0107536000935
: 0-2049-1041
: 0-2049-1045
: www.cenplc.com

2. Investment in other companies which holds more than 10 percent
1. Ua Withya Public Company Limited
Nature of Business
: Produces and Services
(1) High Voltage Transmission Tower
(2) Telecommunication Tower
(3) Substation Steel Structure
(4) General Fabrication
(5) Hot Dip Galvanizing Service
(6) Selling industrial products
(7) Production and Distribution of renewable energy
Head Office Address
: 247 Romklow Road Kwang Saensaeb Khet Minburi Bangkok 10510
Telephone
: 0-2543-9020-8
Fax
: 0-2543-9189, 0-2543-9029
Website
: www.uwc.co.th
Number of Shares Sold
: Registered capital of Baht 1,907,119,713 and Paid up Capital of
Baht 1,316,251,786.40 as consists of 13,162,517,864 ordinary
shares (par value of Baht 0.10)
Number of Shares
Company holds
: Amount of 5,233,003,750 shares or 39.76 percent
2. Rayong Wire Industries Public Company Limited
Name of Company
: Rayong Wire Industries Pubic Company Limited
Nature of Business
: Production and Distribution
(1) Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire or “PC-Wire” “PCW”
(2) Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete or “PC-Strand” “PCS”
(3) Gas Metal Arc Welding Wire or “GMAW”
(4) Hard Drawn or “HDW”
(5) Ordinary Low Carbon Steel Wire or “OLC”
(6) Wire Mesh
Office Address
: 1011 Supalai Grand Tower, 17 th Floor Rama III Road, Kwaeng
Chongnonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120
Factory Address
: Mabtapud Industrial Estate No.5 I-5 Road, Tambon Mabtapud,
Amphur Muang, Rayong 21150
Telephone
: 0-2049-1001
Fax
: 0-2049-1005-6
Website
: www.rwi.co.th
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Number of Shares Sold

Number of Shares
Company holds
3. Enesol Company Limited
Name of company
Nature of Business

Office Address
Telephone
Fax
Factory Address
(Siam Ceramic
Group Industries)
Factory Address
(Thai-German
Ceramic Industries)
Number of Shares sold

Number of Shares
Company holds

: Registered of capital of Baht 450,000,000 and Paid up capital of
Baht 318,182,593 which consists of 636,365,186 ordinary shares
as par value of 0.50 Baht
: Amounting of 4,839,991 shares or 69.83 percent

: Enesol Company Limited
: Manufacturer and distributor of electrical and heat energy to SCG
Ceramic Public Company Limited and Susoko Ceramic
Company Limited
th
: 1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor Rama III Road, Kwaeng
Chongnonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120
: 0-2049-1041
: 0-2049-1045
: 40 Moo 2 Rimklongrapeephat Road Tambon
Nong Ping Amphur Nong Kae Saraburi 18140
: 61 Moo 1 Nong Kae Industrial Estate Tambon
Korkyae Amphur Nong Kae Saraburi 18230
: Registered capital of Baht 484,000,000 and Paid up capital of Baht
302,500,000 consists of 3,025,000 ordinary shares (par value of
Baht 100)
: Amount of 4,839,991 shares or 100.00 percent

4. WJC Enterprise Company Limited
Name of Company
: WJC Enterprise Company Limited
Nature of Business
: Steel Structure, design and Metal forming service which has factory
in Lamchabang as has work both local and oversea of
Petrochemical Industry, Energy Industry and Construction Industry
and other industries
Office Address
: 543/4 Moo 1, Tambon Nong Klam, Amphur Sriracha, Chonburi
Telephone
: 038-340-104
Fax
: 038-340-105
Number of Shares sold
: Registered capital of Baht 150,000,000 and Paid up capital of Baht
97,500,000 as consists of 1,500,000 ordinary shares (par value of
Baht 100)
Number of Shares
Company holds
: 1,413,800 shares or 94.25 percent
5. Pipe Line Engineering Company Limited
Name of Company
: Pipe Line Engineering Company Limited
Nature of Business
: Contractors and Tunneling
th
Office Address
: 1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor Rama III Road, Kwaeng
Chongnonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone
: 0-2049-1041
Fax
: 0-2049-1045
Number of Shares sold
: Issued of common shares as 150,000,000 shares and paid up capital of
Baht 144,000,000 consists of 1,500,000 ordinary shares as par value of
Baht 100
Baht or 150,000,000 Baht. Paid up capital equals to 1,440,000
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Number of Shares
Company holds

: 1,439,996 shares or 99.99 percent

6. Evergreen Biomass Company Limited
Name of Company
: Evergreen Biomass Company Limited
Nature of Business
: Production and Distribution of raw materials for biomass fuel
th
Office Address
: 1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor Rama III Road, Kwaeng
Chongnonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone
: 0-2049-1041
Fax
: 0-2049-1045
Number of Shares sold
: Registered capital of Baht 50,000,000 and Paid up capital of Baht
50,000,000 as consists of 5,000,000 ordinary shares (par value of
Baht 10)
Number of Shares
Company holds
: Amount of 4,950,000 shares or 99.00 percent

3. Other References
Securities Registrar

Authorized Auditor

: Securities Depository Center (Thailand) Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand
93 Ratchadaphisek Road, Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng,
Bangkok 10400
Tel: 0-2009-9000
Fax: 0-2009-9991
: Dr.Suwatchai Meakhaamnouychai
C.P.A. Registration No. 6638
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyo Audit Company Limited
11/1 AIA Sathorn Tower, 23-27 Floor, South Sathorn Road,
Kwang Yannawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120
TEL: 0-2034-0000 FAX: 0-2034-0100

4. Other importance information
-none-
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Corporate Governance
Policies on Corporate Governance
The Board of Director of Capital Engineering Network Public Company Limited realizes the
importance of developing good corporate governance systems, operate business with integrity,
morality, responsible for the performances, ability to complete and fair to all stakeholders in order to
build prosperity, increase shareholders’ value adhere to the Principle of Good Corporate Governance
for Listed Companies define by The Stock Exchange of Thailand and base on Sufficiency Economy is
entails moderation, reasonableness and self-immunity system as underlying on knowledge, cautious
and awareness to be used in planning and operating. As well as build Executives and every
employees to have morals, honest, industrious, endure for people to shares and used their
intelligences for operations and changes in Economy, Political, Culture and Social in order to meet the
benefit well-balanced.
Thus, Principle of Good Corporate Governances which consists of Policies on Corporate
Governance, Business Ethics and Employee Ethics as regularly reviewed and updated as appropriate
to current situation. By this, we have publicize on website of company www.cenplc.com
In year 2018, Board of Director has realized on importance of developing corporate
governance to be relevant to current situation as define to include following practices
Alignment performed by Private Sector in Thailand of fight against corruption
To see importance of anti-corruption and to establish a clean business standard – we intends
to entering campaign on networks of private sector to against corruption continuously by adjusting
policies of corporate governance, business ethics and employee ethics RE: “Anti-Corruption and
giving or receiving bribes for benefit to business and giving or receiving gifts or other benefits” with the
objective to push for broader anti-corruption.
For the clear standard of business operation, in year 2017 Board of Directors has entered into
intention to joint Thai Private Sector Association for anti-corruption thus which has been approved
from resolution from Board of Director meeting No.2-2017 held on May 15, 2017
In a meeting of Board of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council
:CAC) No.4-2018 and on February 4, 2019 resolved Capital Engineering Network Public Company
Limited certified as a member of Thailand’s private sector –Collective Action Coalition Against
Corruption Council
Therefore, company has set Directors, Executive and every employee included subsidiaries
will not claim or accept any gift or any benefit from customers, trading partners, contractor or any
other person whom involved as related to business of company in any cases. Moreover, there should
be a communicate channel for reporting, investigating and protection clause as providing information
on non-compliance with laws, rules, regulations and code of conduct.
Apart from this, the company has a chance in communication channel for employee and
related person could give any clues or complaint when found subjects that be illegal, corruption or
misconduct of management and employees in the company as well as any behavior may be a
problem and cause any damage to company thus company will listen and handles all complaints in
equitable manner and fairness with systematic for protection of complainant and also complainant’s
information is kept confidential by following channels:




Executive Chairman
TEL: (02) 049-1041

E-mail: wutichai@cenplc.com

Corporate Secretary
TEL: (02) 049-1041 Ext: 1021

E-mail: kenika@cenplc.com

Capital Engineering Network Public PLC.
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Compliance with good corporate governance principles in other matters
Board of Director has priority on corporate governance by conducting the business
ethically, respect the rights and be responsibilities to shareholders and stakeholders for beneficial on
society, develop and reduce affect to society as well as create value for company and its subsidiaries
so can be competitive with good business turnover and take long term affect into consideration. By
this, be able to adapt under any chances which can categorize as follows:
Practice 1 Right of Shareholders
The company has given a chance for shareholders to be in a part of corporate governance to
comment on business operation by emphasis on good guidelines’ for shareholders meeting in term of
quality on invitation letter to Shareholders meeting, Minute of Shareholders’ meeting, roles and
attendance of chairman and sub-committee specified in the Minute of Shareholders’ meeting order for
shareholders acknowledge results of meeting and to verify the accuracy through Stock Exchange of
Thailand (SET) system and company’s website within 14 days counting from date of shareholders
meeting. In addition, we will continue to exercise our shareholders’ right for sustainable.
1. Board of Directors understand and respect the shareholders’ right of ownership, no action
that violates or deprives shareholders of their rights as protect interest of shareholders fairly and to
support and encourage all shareholders both Thai and Foreign shareholders either major or minor
shareholders or Institutional Shareholders. Basic rights of shareholders, rights to access to adequate
and timely information, right to attend shareholders’ meeting in order to determine direction for
operation and considering any issues which has significant impact on company.
2. Board of Director is responsible for providing information such as date/time/place and
agendas thus explanation and reasons for each agenda. The venue for shareholders’ meeting is
convenient for traveling
3. Remuneration fees for Director will get approval from shareholders every year as policies
and criteria for remuneration are clearly defined by each committee.
4. The Board of Director encourages use of technology in shareholders’ meeting in order to
be accurate, quick resolution thus there are opportunity for shareholders to vote for each director and
use voting card.
5. In each shareholder meeting, company provides an independent legal office to monitoring
vote count, inspect documentation of shareholders, count a quorum, count votes, examine results of
resolution and vote for clear meeting, legally and in accordance to company’s regulations
6. The Board of Directors discloses resolution of shareholders’ meeting year 2017 to public in
both Thai and English version through SET Portal System (The Stock Exchange of Thailand) and
company’s website after the meeting
7. The Board of Director has prepared minute by record the scoring method, name of Board
of Director, sub-committee and executives as attended and not attended, resolution of the meeting
with votes (agreed, disagreed and abstain). Company has disclose all procedures in the meeting on
company’s website in order to ensure confidential from shareholders in term of composition of
meeting such as checking document, registration, counting number of shareholders attended, proxies
(in order to meet quorum, meeting procedure according to agendas (no added other agenda as
unspecified in invitation letter)

Fundamental Rights
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Right of ownership of shares on buying, selling or transfer shares independently
Rights to attend shareholders meeting and voting to approved importance Matters
Right to give proxies to Independent Director or any person to attend the Meeting
Right to appoint or remove Directors and set remuneration fees
Right to appoint auditor and set audit fees
Right to comments, questioning in shareholders meeting
Right to receive share of profits/dividends equally
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Right to receive adequate and up to date information of company although in somehow is not
in criteria to be disclosed but if the company determines that it is necessary for shareholders
to be aware then company will be disclosed information in both Thai and English Version
through www.set.or.th and www.cenplc.com

Right to acknowledge Information
Shareholders have a right to acknowledge information equally by the company has disclosed
information both Thai and English version through channel of The Stock Exchange of Thailand
www.set.or.th and company’s website www.cenplc.com. Shareholders have rights to receive
information equally for example
 The company has disclosed information on Shareholding Structure which includes top 10
shareholders as at closing registration book in order to attend Annual General Meeting of
Shareholder before meeting date also amount of minor shareholders.
 Information relates to connected transaction and importance asset acquisition
 Report minute of Annual General Meeting of Shareholders within 14 days counting from date
of shareholders meeting and necessary information for shareholders decision making for
confidential that structure is transparent and accountability thus create sustainable growth
and returns to shareholders in reasonable rate with continuously.
 Information on business operation, management policy, related transaction, acquisition of
assets as well as other information as essential decision making for shareholders to confident
shareholders there is a clear business operation which can be examine. Operate effectively in
term of business to create sustainable growth, yield as appropriate and continuous to
shareholders.
 The company has provides channel for shareholders either major, minor shareholders,
investors or foreign shareholders which can contract directly to corporate secretary by email:
kenika@cenplc.com or TEL (02) 049-1041 ext. 1021
Rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders
The company has schedule Annual General Meeting of Shareholders yearly within 4 month
(120 days) counting from end of accounting period by setting date/time/place and method so there will
not be any obstacle to attend the meeting, enable shareholders to participate in monitoring company’s
performance in case any urgent to propose agenda which is affecting or about benefits the
shareholders or related to conditions or rules as applicable law requires approval from shareholders
then need to proposing as special agenda and company will called the Extraordinary Meeting of
Shareholders for next case. The company has complied with the guideline set forth in shareholders
meeting in accordance to AGM Checklist
In year 2018, there is no Extraordinary Meeting of Shareholder.
Treat of Shareholders prior Shareholder Meeting
1.

2.

3.

The company has notify resolution from Board of Director meeting as schedule 2018
Annual General Meeting of Shareholders together with agendas and related
information in both Thai and English version since February 23, 2018 which is 2
months in advance on company’s website www.cenplc.com and through SETSMART
for shareholders beneficial to arrange their time to attend the meeting
Public invitation letter together right relate documents in both Thai and English
version on company’s website www.cenplc.com on March 21, 2018 for more than 30
days before shareholders meeting date for shareholders to go through documents
before attend the meeting
The company has assigned Thailand Securities Depository (company’s securities
registrar) to deliver invitation letter (includes related documents) before the
shareholders meeting started however they has send the invitation letter (includes
related documents) 22 days in advance (Postal Date April 4, 2018) for shareholders
to go through documents
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4.

5.

6.

7.

8.

In case there are foreign shareholders or any institution – company has send
invitation letter together related documents (English version + Thai version) to
encourage all types of shareholders including institution to attend the meeting
The company has advertised in newspaper called “Kaohoon” for 3 consecutive days
(April 2 – 4, 2018) which is 24 days before date of shareholders meeting on notice to
inform shareholders sufficiently in advance to prepare for the meeting
The company opened a chance for shareholders to send any questions related to
agendas in the meeting before date of shareholders’ meeting since March 24 – April
23, 2018 and submission procedure and invitation letter through following channels:

Company’s website www.cenplc.com

E-mail: Kenika@cenplc.com

Registered Mail to
Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn (Corporate Secretary)
Capital Engineering Network Public Company Limited
th
1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa and Bangkok 10120
Year 2018 – There is no shareholders send question in advance
The company has provides facilities to shareholders who unable to join the meeting
can give proxy to Independent Directors or any other person to attend the meeting on
their behalf by using any proxy form (attached in invitation letter)
Clarify rules and procedures for attendance of shareholders meeting in invitation
letter together with the attachment of proxy form A and B which shareholders who
could not attend may appoint proxy to Independent Director or any person or choose
proxy form A or B (either one) which can be download 3 proxies form in company’s
website www.cenplc.com. By this, company has notified guidelines of published
through SET for another channel to received information.
For every foreign shareholder including institution appointed custodian as depositary
and take care of shares thus company is coordinator of documents and evidence to
show in advance in order to make registration more convenient

Practice to shareholders on date of shareholders meeting
1.

2.

3.
4.
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The company has scheduled 2018 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday 26 April 2018 at 2.00 pm, Convention Room, 33th Floor, Supalai Grand
Tower, No.1011, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 which is the
same building of company’s office however the company has policies to encourage
and facilitate to shareholders including shareholders from institution whom attend the
meeting. We have selected shareholder meeting venue which access to public
transport to facilities shareholders to travelling attend the meeting
The company has opened registration by barcode system 1 hour in advance before
meeting started and continually until meeting adjourned by having rights to vote in
agenda which during consideration and not vote as well as counting quorum in
agenda and entitled onwards unless shareholders have agree otherwise. In
registration, the company provides
 Prepare sufficient personnel for registration
 Prepare stamp duty for proxies by no charge
 Prepare ballot for all agenda in order for votes
In case shareholders may not attend the meeting then could give proxy to other or to
one of independent director to attend the meeting in order to maintain their right
Board has focus on shareholder meeting by see as duty to attend all meeting except
for illness or any important engagement thus shareholders may ask questions to
chairman of each committee in related information
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2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 26, 2018 there are 11
Directors attended the meeting as equivalent to 100% which chairman, executive chairman, audit
committee chairman, remuneration chairman, risk management chairman, chief executive officer and
top management in accounting and finance entered to clarify any enquiry related to agenda in the
meeting and company itself
Apart from this, there is also Certified Public Account of company in totaling of 1 person
namely Miss Nuntika Rimviriyalert from Price Waterhouse Cooper ABAS Company Limited and 2018
Certified Public Account in totaling of 3 namely Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai, Miss Kamolthip
Rattananantawatee and Miss Orraya Tilokrattanakul and Legal Counsel (Mr. Nattawat Tumawong)
from Banchong and Wittaya Law Office to attend the meeting as votes counting inspector for this
meeting to be transparently, in accordance with law and company’s Article of Association thus there is
volunteer representing the rights of shareholders from Thai Investor Association for observation
1.
Before started agendas representative of the meeting has announced amount and
percentage of shareholders attended the meeting together with voting procedures, counting vote of
shareholders to vote each agenda under law and regulation of company and chairman as chairperson
of this meeting started the meeting
Results of voting in the meeting can be summarized as follows:
 The right to vote according to number of shares held by shareholders by one share equal to
one vote and no shares have privileges to limit right of other shareholders
 Voting is done openly by having ballot for shareholders/proxies as company distribute ballot
to shareholders / proxies started from beginning of the meeting and collecting ballot only
disagreed and/or abstained except for agenda on election of director, election shall be by
individual vote and collect all ballots from shareholders and proxies. In term of calculation, will
only calculate the ballot shown disagree and/or abstained and deduct with total votes of
shareholders thus barcode system will be used in counting vote, results of voting will be show
on the screen for shareholders to see at the same time for accurate so score can be
announced immediately after each agenda
2.
The company has process meeting respectively agenda as specify in invitation letter
to shareholders no added or changes information without notices to shareholders and allocate time to
be appropriately enough to present of issues in each agenda
If shareholders wish to add more agenda during the process of meeting apart from mentioned
in the invitation letter then this must be approved from shareholders with the vote not less than 1 in 3
who have right to vote in the meeting
Year 2018, there are 3 shareholders questioned which Chairman and relevant Directors
clearly respond to the questions thus company has noted in minute of meeting both questions –
answers in writing
For year 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018 has conclude
voting in each agenda as follow. The company has disclosed resolution of this meeting on company’s
website (www.cenplc.com)

Agenda

Agreed

Disagreed

Abstained

Voided Ballot

No

Shares

%

No

Shares

%

No

Shares

%

No

Shares

%

1-3

51

367,122,703

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

52

367,122,903

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

53

367,122,903

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-7

54

367,122,903

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Importance agendas as appeared in Invitation Letter are as follows:
1. Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the right
people. The basic information of the person who is nominated for the election of directors together
with specify the position in other companies If a company is defined by the operator which has the
same nature and in competition with the business of the company. Number of participant the Board of
Directors meetings by consideration from Boards which are suitable for a wide range of professional
qualifications, experience and expertise with a moral vision, an unblemished track record,
independently including performance as directors in the past. The Company shall appoint a
Nominating Committee.
2. Remuneration for Directors: Remuneration Committee has considered on amount of
compensation and allocated by consideration of time attended the meeting as refine details of
appropriate reasons and compare with same kind of reference from industry and economic conditions
in accordance with policies and criteria for determining the remuneration. By this, company has
proposed remuneration to shareholders meeting for approval annually which can be divided into
compensation as money is the meeting allowances and no pay for other benefits and disclose
remuneration individually in annual report as title of “Shareholding Structure and Management No.2
Management Structure as sub title of Remuneration of Directors and Executives” and Form 56-1 title
of “8.4 Remuneration for Directors and Executives”
3. To appoint company’s auditor and Auditor fees: Details on the name of Auditor
Company, independence Relationship with the company, number of years served, compares the
remuneration of the auditor during the current year by passed and other fee of services from
accounting office as auditor belong to both company and subsidiaries. By this, it passed consideration
from company’s Audit Committee which has disclosed in the annual report in the title of
“Remuneration fee of Auditor” and Form 56-1 No. “9.6 Remuneration fee of Auditor”
4. Dividend Payment: The detail of this has shown in allocation of profit, Dividend Payment
under The Company’s dividend policy and comparison of dividend payment during the year together
with schedule record date and close registration book for shareholders to be allocated for dividend
payment
Guidelines on conflict of interest for the meeting
In the meeting, if any director seem as stakeholder or involved in any agenda therefore need
to notice the meeting for not entering the meeting and/or abstain in those agendas.
Practice after The Annual General Meeting of Shareholders
1. Disclosure resolution of shareholders’ meeting together with voting results in both Thai and
English version thorough news system from The Stock Exchange of Thailand and company’s website
in the next working day.
2. Company Secretary has recorded the report of Annual General Meeting of Shareholders
correctly and completely includes name list of Directors who attended/not attended the meeting
together with reason for absent, significant statements, questions or answers or brief opinion of each
agenda adhere to facts, number of votes of each agenda (Agreed, Disagreed and Abstained) which
mentioned report has submitted to The Stock Exchange of Thailand and related agencies within 14
days counting from date of Annual General Meeting of Shareholders and also disclosed in the
company website both Thai and English version for chance of shareholders to have more channel to
get the information without having to wait until the next time together with delivery to Ministry of
Commerce within time specified by Law. Thus, in case shareholders could not attend the meeting
then The Company has processed the pictures published on the website of the company to the
shareholders' meeting to get detailed information.
3. After approval of dividend payment from shareholders meeting, the company has clarify
resolution including details of dividend payment to shareholders through SETSMART and coordinate
with company’s registrar (Thailand Securities Depository) to ensure that shareholders are given right
of return by accurately and completely.
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Distribution of shares of shareholders’ equity






The company has no cross of shareholding within group of company
The company has set record date for shareholders to attend the meeting on March 13, 2018
Board of Directors, their mate and child under 20 holding shares together equals to 4.91%
which is not more than 25% of shares sold
Free Float equal to 73.42% of total shares sold which more than 25% shares sold to public
The company has proportion on holding total shares on institutional investor equals to
7.29% of total outstanding shares.

Practice 2 To treat shareholders equally
The company has treat shareholders equally whether major shareholders, minor
shareholders, every institute investor or foreigner which company gives importance and determine
tools that encourage equality; irrespective of gender, age, race, nationality, religious beliefs, social
status, disability or political opinion by determine process that facilitate shareholders to participate in
the meeting without getting too much hassle and without restriction by follows:
1. Use of right in the shareholders meeting
(1) Foreign Shareholders: Any information related to The Annual General Meeting of
Shareholders and Invitation Letter were send to them in English Version to facilitate foreign
shareholders including the minute of meeting were translated into English in company website.
(2) Scheduled to vote according to numbers of shares hold by shareholders by one share
equal to one vote (company’s shares are ordinary share)
(3) In year 2018, the company has 1 time of shareholders meetings held on Thursday, April
26, 2018 and totaling directors of 11 attended the meeting by assigned to Thailand Securities
Depository (company’s registrar) to deliver invitation letter to shareholders 22 days before meeting
started and disclose in company’s website www.cenplc.com under title of Investor Relation ->
Shareholders’ meeting for 30 days in advance for shareholders to acknowledge information before
meeting started.
(4) For shareholders to be more convenience, shareholder whom may not attend the meeting
shall give proxy to Audit Committee, Independent Director or any person to attend the meeting
especially Proxy Form B (Specific Details Form) or using Proxy Form A or C (Proxy Form C is only for
foreign shareholders or appointed custodian as depositary and take care of shares) and download
those mentioned 3 form of proxies at www.cenplc.com
The company has provides stamp duty for a proxy without any charges.
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 26, 2018 there
are proxies given to Independent Director and Audit Committee as follow:
Details

Amount of people

Amount of Shares

%

2,982

745,141,378

100.00

Shareholders attend the meeting

54

368,162,903

49.41



Attend by themselves

23

50,362,250

6.76



Proxies

31

317,800,653

42.65

Proxies to Independent Director
and Audit Committee

22

304,933,143

40.92

Proxies to others

9

12,867,510

1.73

Shareholders under registrar
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(5) The Company has preceded agendas respectively and no addition agenda in the meeting
or changes importance information without notice to shareholders in advance
(6) Voting is done openly; ballots for voting of each agenda are distributed to shareholders in
order for effective and fast voting method. The company is only count disagreed and/or sustained and
deducted with total votes attended meeting, the remaining vote seems as agreed. Therefore, if any
agenda there are some shareholders vote as disagreed or sustained then this shareholder signed in
ballot and lift up the ballot in order for staffs to collect it together with keeping ballot for voting for
evidence. Name of person attended the meeting, number of shares hold or proxies and barcode are
shown in ballot then staffs will record the votes by using barcode together of collect the ballot for
evidences for transparency and accountability. Voting results will show in the meeting room so
shareholders know results right away.
Except agenda of appointment of Directors (individually) ballot will be collected from all
shareholders attend the meeting with signed.
In year 2018 company has ballots in all agendas which include agenda of election directors
by giving opportunity to shareholders to elect director individually and company will collect ballots at
the office for transparency and can be examine after the meeting
(7) Duty Stamps are available for any shareholders who donated / granted
(8) Company has prepared report of 2018 Annual General Meeting of Shareholders and
disclosed report of this and images through company’s website within 14 days after meeting held with
sufficient details as including questions – answers happened in the meeting. Moreover, shareholders
whom unable to attend the meeting can check minute of the meeting from company’s website thus
company has published its shareholders meeting images on company’s website as well.
2. Maintenances of internal information
The company has measure care of using inside information as defined by ethical need to treat
company and its shareholders and set out in the code of conduct to Directors, Executives and staffs
to process their duties with integrity, have responsibility and good attitude toward public and
themselves, do not abuse their position to seek benefits among themselves and/or others, protect
company’s interests and property by not bring inside information and property for benefit themselves
and/or others, do not act as support person to do business to competition with company and its
subsidiaries. By this, the company has establishes penalties for violations in company’s regulations in
case of bring inside information to use as personal gain as penalties range from verbal warning to
termination of employment.
Apart from regulation of company related to company’s work was to determine these matters
by chapter on disciplinary action which directors, executives and staffs have determined to follow
Year 2018, directors, executives and staffs have determined in accordance with company’s
regulation strictly as not appear to have used inside information for interests
3. Determination of the securities of company
The company does prohibit directors, executives and staff which currently in that department
acknowledge inside information related to trading on securities during the past 1 month before
disclosure of financial statement to publicize. Apart from this, set director and executives (includes
spouse and Child (immature)) to report on shareholding if publicly trade company’s shares to
Securities and Exchange Commission within 3 business day which counting from changes date and
send copy to corporate secretary thus it is a duty to act and perform as required. Moreover, includes
directors and executives when first re-instated needs to report shareholding of company to Securities
and Exchange Commission.
Corporate Secretary has preparing meeting date of Board of Directors (whole year) and send
it to directors in advance to acknowledge when should refrain from trading.
The company has practice policies with Directors and senior management in case there are
determinations of company’s securities- need to acknowledge Directors and/or Corporate Secretary 1
day before trading securities
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Year 2018, directors, executives and staffs have determined in accordance with policies and
shown that no trading securities during those time.
4. Operation with conflicts of interest
1. Shareholding of Shareholders are defined clearly and transparently so it does not cause
conflicts of interest in either side thus disclosing shareholding structure with details including
completed shareholding of Directors and Executives
2. Related transaction are done carefully and reasonably by concerned on highest return
of Company thus pricing are set which based on market price and fair trading conditions as virtual
items with external parties by deployed operation system in such matter with fairness and follows
rules of The Stock Exchange of Thailand by defines as one of policy on good corporate governance
and disclosure to ensure equality in the information.
3. The company has disclosed information in order for equal right of receive information
such as Related Transaction, the company has follows announcement from Securities and Exchange
Commission RE: Disclosure of information and other acts of listed companies concerning the
connected transaction. In case connected transaction which required to be disclose or approve from
shareholders, the company has follows provision of Stock Exchange of Thailand and Securities and
Exchange Commission. Moreover, before the transaction company has disclosed details and reason
of doing this transaction to shareholders all times.
4. Directors who seems as connected person will not attend the meeting and have no right
to vote in the meeting to Board of Directors whom is not entering connected transaction may have
fully comments and vote independently. The company secretary will announce the person who
entering connected transaction need to leave the room. After the meeting adjourned disclose name,
relationship of who entering connected transaction, price set, transaction value and any opinion differ
(if any) to The Stock Exchange of Thailand by schedule of time and disclose in company website
which can be check.
In year 2018, transaction related financial assistant to subsidiary company thus the company
has policies on controlling this related transaction and limited financial assistance to other companies
which is not oppose rules from Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange
Commission also follows normal trading of year 2018 moreover, as mentioned conditions are
disclosed in annual report and 56-1 Form in the title of “Related Transaction”
The company has no cross shareholding
5. Supervision of Securities Trading
The company has supervise of securities trading in accordance with announcement from
Capital Market Supervisory Board RE: Acquisition of Assets thus by doing mentioned transaction any
director whom seem as stakeholder will not counted into making the decision in order to be fair and
transparently.
In year 2018 company and its subsidiaries have transaction on acquisition of assets in totaling
of 5 transactions with external entity in accordance to announcement from Securities and Exchange
Commission, SETSMART and company’s website
Practice 3 Role of Stakeholders
The company has pay attention to all stakeholders by having policies and practices as specify
in “Code of Conduct and Employee Morality” and disseminated to director, executive and all level of
employee adherence as guideline for dealing with stakeholders. To ensure that stakeholders are
treated fairly. The company has disclose mentioned information under title of Good Governance ->
Code of Conduct (www.cenplc.com)
1.

Shareholder

The Company respects all rights of shareholders as defined by applicable laws, regulations,
Code of Conduct and other related regulations as fair treated to all shareholders, commit to be good
representative of shareholders to conduct the business and maximize satisfaction of shareholders,
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taking into account to growth of company’s value in long run with reasonable return and fairness.
There should be transparency in term of management, accurate accounting system, assist in
maintaining asset of company, controlling in related transaction process, measure to prevent conflict
of interest and secure on using information for self-benefit thus there are mechanism by make
shareholders to be confident on receive right information (details on right of shareholders shown in
Practice 1 Right of Shareholders and Practice 2 To treat shareholders equally)
Year 2018 company has omit dividend payment for year 2017 business operation which has
net profit of 6.92 Million Baht due to company need to reserve cash for working capital and investment
in some projects.
The company has informed business operation accurately every semester and disclosed
when entering into related transaction under same conditions with external parties through
SETSMART of The Stock Exchange of Thailand also company’s website.
By this, every company shareholders has invited to 2018 Annual General Meeting of
Shareholders and has rights to votes in every agendas by received information in many ways such as
Invitation letter and social media.
2. Employees
Employee of company and its subsidiaries are importance and valuable resources and is
essential to bring the organization’s success therefore the company will support, promote training
course and developing knowledge of employees in order for foundation to support critical business
strategy continually together with build stable career and provide opportunities for growth potential of
each person as well as employees are involved in setting strategic direction and development
company. Paying respect to employees and basic human rights by returns with fairness, appropriate
knowledge and each employee performance in accordance with providing welfare in order to
encourage employees’ quality of life and well-being:
It also recognizes importance of promoting development potential of all employees for
knowledge, abilities to reserve for fluctuation of economy situation includes stability in the profession
and provides an opportunity for progression, according to each person’s potential. Moreover,
participating in define direction of operation as returns by fairness, reasonable with knowledge,
abilities, responsibilities and performance of each employees
The company provides fair compensation which based on knowledge, ability and
responsibility, performance and provides welfare to promote quality of life and well-being thus
subsidiaries has establish welfare committee to provide opportunities for employees to participate in
welfare administration also support any activities and open up any channel for employees to
communicate, suggest or claim any complaint on various matter in workplace through designate
channels.
Compensation of employees: The Company provides fair compensation to every level of
employees in accordance to business operation each year and compared with same size of business
as in long term there is clearly measurement in performance and potential of employee, arrange to
grow by in line which will be reasonable welfare.
Employee benefits: The company has provident fund in order to care on benefits of
employees and encourage long term saving in the future which includes as incentive to employees to
work in company for long time by employees as a member of provident fund will received subsidy at
the rate of 5 percent of wage every month also member need to accumulate same rate as well. In
case employee has resigned from company, he/she will received contribution of fund including
average net assets value of fund.
The subsidiaries has promote and support employees for organization development as
election “Welfare Committee” (Term of this committee equal to 2 year) to represent employees and be
intermediary as coordinate with subsidiaries in order to relieve employees of various problems in form
of welfare which including consult and listen to comments.
The company and its subsidiaries has provide benefits and safety to employee as standard
benefits (accordance to law) such as working date, holidays, annual leave, other holidays, Social
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Security, Compensation Fund, Provident Fund. Mentioned benefits are continuously promote to
employee
1. Welfare to develop employee
- Provide to support in term of internal and external education
Provide seminar of knowledge related to work within and outside the company
Continuously
2. Welfare to help for cost of living and the family
- Provide hygienic canteen with reasonable price
- Provide form to employees (daily) and employees (monthly)
- Provide transportation to employees
- Provide expenses on travel costs, vehicle and fuel expense
- Provide help in term of rent (house)
- Provide lunch allowance
- Provide incentives of bonus, shift, experiences etc.
- Provide welfare on victim cases, in cases of death of parent and married couple of
employee includes allowance for death
3. Welfare to encourage employee savings and stability in the future
- Provide provident fund to save money in the future which members need to
accumulate as 5 percent of wages and subsidy at the same rate from company
- Provide saving and credit cooperatives
- Provide gratuities to employees or commutation for maintain benefits from retirement
4. Provide health care
- Provide medical room by having registered nurse including medical supplies and
medicine
- Provide annual health checkup and health check by risk factor
5. Welfare for sport and recreation
- Provide athletic to strengthen health, build harmony and build good relationship within
employees
Employee Development Policy: The company and its subsidiaries has policy for employee
development in order to competitive advantage of organization in term of market, professional
development, management and quality of life thus provide training for development for employee at
least 6 hours/person/year which is not less than 50% of total employees as end of year

Training

Amount of Employee

Rational of Training

Training for 6 hours

121

76.10%

Training less than 6 hours

38

23.90%

Total employee as end of 2018

159

100.00%

Name of Training Program

Number of
Hours

Conserve hearing danger of loud noise Year 2017

6

Safety Committee (Kor.Por.Or) Session 1

12

ISO 14001:2015

6

Safety Committee (Kor.Por.Or) Session 2

12

Capital Engineering Network Public PLC.

359

Number of
Hours

Name of Training Program
Process Safety Management

18

Identification Hazards & Risk Assessment)

12

Productivity by 5S

6

Thai Financial Report Standards (TFRS) toward company risk management

6

Project to clarify the knowledge of Social Security Office

6

Technique for procurement to keep up and meet needs in 4.0 era

6

Safety Officer for Supervisor Level

12

Crane Operator overhead/ signal provider / Crane Operator

15

Safety Officer for Management Level

12

Progress Safety Management PSM

12

Health and Working Environment on Electricity, 2015 session 1

3

2

Health and Working Environment on Electricity, 2015 session 2

3

General safety, health and environment in the workplace (new employee)

6

Safety Committee (Kor.Por.Or) Session 3

12

Boiler Controlling Operator

36

Mechanical Testing

6

Basic Fire Fighting

6

Anti-Corruption Policy Session 1-4 as 3 hours/session

12

Create Human Resource Development Plans and Prepare the training

6

Prepare the establishment regarding the compliance with the employment law for the
disabled.

6

Prepare for the development of labor potential to increase capacity

6

Keep pace with environmental laws in the era of Thailand 4.0

6

I-EA-T new era, honest without corruption

3

Labor Law and Personnel Management

6

Fever, grievances, important
environmental network

laws

in

factory operations

an

6

Project to prepare to comply with the Act for Promotion of the Department of Skill
Development and E-service System

6

Sustainable solutions in the industry

6

Learn/doing cash flow

6

Laboratory certification Test according to standards ISO/IEC 17025:2017

12

Total 33 Training Program
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Safety and hygiene in work and working environment : The company and its subsidiaries
has play attention on safety and hygiene in workplace by set clearly and concrete policies including
set up safety committee in term of health and environment of workplace (Kor.Por.Or) in order to work
on safety and good hygiene for employees – check on safety of workplace regularly, safety securities
for 24 hours, CCTV, indoor alarm system, fire extinguisher, fire door through held fire safety training
and first aid training to employee every year. The company and its subsidiaries have communicated
with their employee and operator to acknowledge and involve in those practices as follow:
-

Support and creative for work by safety and preserve the environment
Support in order to create safety in workplace, provide safety equipment and
workplace as well as encourage knowledge and work with safety
- Make policies for all supervisor to be responsible for safety in workplace in
accordance to regulation of safety as set by company and its subsidiaries strictly
Apart from this, company and its subsidiaries has public information, any knowledge relate to
disease prevention and care of employee health through exhibition and advertising boards by
following process.
Committee in term of safety, health and environment in workplace
Legislation
Subsidiary

Employee

Amount
Director

Staff Member

Board
Male

Female

Total

UWC

100 but not more than 500

7

400

15

2

17

RWI

100 but not more than 500

7

159

12

1

13

Safety Officer

UWC

RWI

Amount

Amount

Male

Female

Total

Male

Female

Total

1. Jor.Por. (Executive Level)

11

3

14

5

2

7

2. Jor.Por. (Supervisor Level)

18

7

25

31

6

37

3. Jor.Por. (Professional Level)

1

1

2

1

-

1

30

11

41

37

8

45

TOTAL

Details

UWC

RWI

31

10

 Less than 3 days

7

8

 More than 3 days

14

2

Accident statistics
Leave statistic due to sickness

Capital Engineering Network Public PLC.

361

Communication Chanel for employees: Apart from complaint channel as above mentionedcompany and subsidiaries has opened up direct channel for communicate, suggest, complaint and
report any problems related to work between employee and commander to welfare committee and
report to Board of Directors next.
The company has set defend employee complaint protection which includes co-operatives in
investigation, fact will be protected from unfair practices due to cause of complaint e.g.; interfering
with performance, change job and lay off
In year 2018, all suggestion has been considered and corrective action in order to maintain
good relationship with equally treatment among employees thus company has implement by a
mechanism that does not affect employees who report the clues and will keep it secretly
3. Customer
Boards of Directors play intention to relationship on building and taking care of customers
therefore company and its subsidiaries holds honesty and fair for doing their business operation, not
violate right of customers/ treat customers equally which base on fair competition for both parties
Subsidiaries have policies to response customers in order to lead to success of company in
accordance to practices and regulations agreed with customers.
 Provide advice including accurate and sufficient information to customer also meets
customers need with speed, maintain client confidentiality thus not take client confidentially to
be used for advantage or wrongful related
 Development on products and services in order to meet customers need by innovative ways
to add value to your products continuously
 Play attention on keep information of product secretly and not use as self-benefit
 Play attention to information which benefit to customer by having clear labels other than law
required
 Provide division for customer services or consumer in term of complaint and suggest on
product quality, convenience services by emphasize on customer needs together with fairly
conducted to customers.
In year 2018, there aren’t any complaint from customers significantly thus company and
subsidiaries have analyzed the causes in order to prevent and monitor all system also deploy this to
whole organization. Moreover, managing director has play importance roles on mentioned subjects by
set division to be responsible and report to Executive Board to be resolved, build relationship, satisfy
existing and new customers which as result in continue order
4. Competitors
The Company and its subsidiaries has progress on competitive of commerce with fairness,
comply with term equally under framework of law and ethics of company business. Moreover, do not
seek confidential information from competitors by dishonest or appropriate and not destroy his
reputation by accusing them competitors.
In year 2018, the company and its subsidiaries has no dispute with regard to competitors
5. Partners
The Company and its subsidiaries have played an importance role on focusing of practice equally
and fairness which based on fair return on both sides. Its business partners must not bring discredit to
the reputation of the company, or the law.
 No receive or consent to accept properties or other benefit apart from trade agreement
 Build relationship, good corporation and product development in order to strengthen capacity
and business performance together with long run of joint business (win win solution)
 Products procurement is importance process of administrative expenses and product quality
to reach highest benefit of company therefore criteria and evaluation system needed
 Encourage partners to participate in international standards related to Environmental
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In year 2018, no appear that company and subsidiaries has obey in suppliers agreement
6. Creditor
The Company and its subsidiaries have practices under the conditions strictly together with build
relationship with creditor in order to create trusted and confident by on time payment to creditor under
the agreements.
The company and subsidiaries have bank transfer through media clearing which is more
convenience for creditor.
In year 2018, company and subsidiaries have business creditors which are in the pass we have
never default of payment.
7. Labor
The company and its subsidiaries have to ensure that company and their subsidiary has not used
illegal labor.
8. Human Rights
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal and
other related laws thus including Executives and employees should not use their power to emphasize
others to support any political activities either directly or indirectly.
 Provide knowledge of human right to employees and not support activities that violate human
rights
 Avoid partnering with organization lead to violate human right
 Give the employee right to argue for self-identification if the fault is indicated or any corruption
on job thus any complaints will attentive and act fairly
 Provide any channel to employee or whom believe their rights are violated or unfair treated
then could complaint to company as complaints should be taken care of treated fairly
Throughout the business operation, company and its subsidiaries never have a history of unfair
practices and no law suit in this matter.
9. Political Rights
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal
and other related laws thus including Executives and employees should not use their power to
emphasize others to support any political activities either directly or indirectly.
10. Government
Doing business operation under provision of law and regulations of strictly regulated by the agency
to cooperate in providing information, was required, and requested by the state agency. By this, the
company has pay Tax paid correctly and on time in accordance with the laws of VAT, Business tax,
Income tax, withholding tax label stamp duties and a personal income tax.
11. Social and Community
The company and its subsidiaries has realize importance on social and community by set policies
to instill a sense of community as responsible in social and community to executives and every level
of employees continuously for improvement on quality of life and benefit in society to return profits in
social and community regularly
 To create understanding on communicate with community and social in term of business
operation, responsible for communities and social by do not cover facts that may reveal
 Organize activities that benefit community and society such as building the library, funds
donate to charity and charitable organizations, Hospital and Buddhist activities
 Take advantage of resources as needed by minimal impact to social and community
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Subsidiaries has certified of CSR-DIW from Department of Industrial, Ministry of Industry as it
an award for industrialists which continuous development and good responsibilities among society
continuously
Subsidiaries has certificate for work place of drug free Department of Labour Protection and
Welfare
12. Environment
The company and its subsidiaries operates by focusing on natural resources and environment
which pay attention to energy conservation activities which support better quality of life includes
awareness of preservation and conservation of the environment to remain sustainable beneficial to
the community.
 Encourage employee of consciousness about responsibility on Environmental throughout
organization continuously by driven by both inside to outside and outside to inside
 Improvement and development process in term of machinery and technology continuously
also have manage systematically both in production of goods and services in order to reduce
environmental impact
 In order to be consistent with policy on managing environmental, company and subsidiaries
has practice as follow mentioned policy and ISO 14001:2015
Educating and training employees in environmental issues:
The company and Subsidiaries has recognize the importance of campaign also raise
awareness of executives and employees to care of environmental by enhance knowledge on
environmental issue through exhibition, sign together with related document.
To promote efficient use of resources:
The company and its’ subsidiaries has set policies to employee to user resource effectively in all
process related business operation for highest return by taking environmental affect into consideration
as define measurement to prevent and mitigate effect that may occur systematically
The company and its’ subsidiaries using resources efficiently and effective in term of cost, control
energy consumption and create awareness for organization and build employees to be involved in
energy efficiency in all aspects such as electricity, oil and water supply continuously both workplace
and home. Be aware on energy saving and to acknowledge effects of global warming




Supporting on production process that are environmentally friendly in the field of plumbing
conservation and waste management both in factory and office eg; Peak Demand Control
System in order to control usage of electricity and installing of energy for saving systems
(Evaporative), using LED bulbs (brightness without heat) as environmental friendly as long
service life of 50,000 hours
Reduce paper consumption by using 2 sides of paper together with development information
technology in term of workflow system to replace the paper in workplace both factory and
office, meeting conference through VDO conference

Policies that are suppression of violation of intellectual property:
The company policies are based on ethics and morality therefore the company does not
involved in suppression of violations of intellectual property but innovate their business by supporting
their employee in term of production process, products and services as well as we can do with our
customers, partners and government continuously in order for innovative quality products to serve
customers’ needs.
In year 2018, company and its subsidiaries has no infringement of intellectual property and
Piracy
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Policies and practices on anti-corruption and erotic payments/bribes to get business:
The company and its subsidiaries has policies on anti-corruption by making “anti-bribery and
anti-corruption policy” and practical on “business ethic” coupled with stakeholder to directors,
executive and employees to get involve and practice honestly
The company and its subsidiaries has support on anti-corruption in all forms by prohibiting
directors, executives and employees to accept and support all forms of corruption either directly or
indirectly along with practice in accordance to related regulations, announcement of Law and rules
In a meeting of Board of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council
:CAC) No.4-2018 and on February 4, 2019 resolved Capital Engineering Network Public Company
Limited certified as a member of Thailand’s private sector –Collective Action Coalition Against
Corruption Council
Training and Communication
Year 2018; company and its’ subsidiaries has training and give knowledge to employees on
policies and guidelines on anti-corruption including related information such as business ethic, gift and
entertaining- every level of employees can access through various policies via internal communication
system – company news board as well as communicating on anti-corruption among partners,
business partners which include business agents through appropriate channels in order to
acknowledge and practice together.
Guidelines for supervision and control to prevent and monitor fraud risks
The company and its subsidiaries has practical related to supervision and control in order to
prevent and monitor fraud risks can be summarized as follows:
1. Arrange reviews on internal control and risk management which cover every importance
system such as procurement system, sales system and accounting system. By this, in order to
prevent and follow risk from anti-corruption includes proposals regarding appropriate improvement
guidelines
2. Provide communication channel for give any clues, violation of laws, regulations, article of
association or any practice among anti-corruption (policies on protecting person who gives clues and
keep a secret. There are measures to check and determine disciplinary action of relevant law firm the
company will notify operation results to acknowledge in writing
3. Chief of the relevant department is responsible for following up, adjust or improve and
errors and report to supervisor respectively
Guidelines for monitoring and evaluating performance in accordance to anti-corruption
Board of Directors has assigned to Risk Management Committee to supervise and assess
risk throughout the organization for support anti-corruption – consider each activity about risk,
analyze, evaluate opportunities and impact. The results of assessment will help company to create a
risk management plan and create appropriate risk control systems for changing environments
Board of Directors has determined guidelines for monitoring and evaluating compliance with
anti-corruption policy as follows:
1 Provide communication channel for give any clues or complaint by investigating and
penalties in order to protect clerk which published on company website and announce to all level of
employees
2. Audit Committee required sup reviewing opportunity to commit fraud in business in
accordance to company anti-corruption policy and Code of Conduct as well as review risk
management to be reasonable and effectively then report to Board of Directors quarterly thus function
of internal audit is independently and not limit scope of work
3. Directors, Executive and every employees follow strictly and condition of employment if
anyone violate then will punished according to company regulations and law (if any)
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Year 2018, the company has practices and strictly complies with policy as results of no any
abnormalities
Policies and guidelines for giving or receiving gifts or other benefits
1. The company and its subsidiaries has policies on receiving gifts or other benefits from
those involve in business with company, executives and employees thus they may receive gifts as
conventional without affecting any business decision which can be disclose and transparently
2. Such gift shall not be in cash or cash equivalent (eg; gift card/voucher)
3. In case cannot refuse and have to receive gift then need to report to supervisor and record
all details on gift and send such gifts to Human Resource Department to be use as gift to employees
or donate for charity as appropriate
Year 2018, the company has no gift or other benefits
Whistle Blowing or complaint
The company has good corporate governance and rights to employees to communicate,
complaint when finding matter that may be fraud either direct or indirect- breaking law, business ethic
or infringement as well as behavior that may be a problem or cause damage to the company or not
being fair which includes any suggestion related to company’s business operation. The company
provides channels for reporting clues and complaints as follows
1. Through company’s website www.cenplc.com
2. Through Email / Telephone




Executive Chairman
TEL: (02) 049-1041

E-mail: wutichai@cenplc.com

Corporate Secretary
TEL: (02) 049-1041 Ext: 1021

E-mail: kenika@cenplc.com

3. Through via post
 Mr. Wutichai Leenabanchong “Chairman and Executive Chairman” or
 Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn “Corporate Secretary”
Capital Engineering Network Public Company Limited
th
1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor, Rama 3 Road
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
4. Through via Facsimile: (02) 049-1045
Clues, complaints and suggestions will be considered and implemented as appropriate by
considering on a case-by-case basis.
Board of Director has assigned Executive Chairman and/or Corporate Secretary is
responsible to receive any complaints and recommendation of stakeholders to Executive Committee
and/or Audit Committee and/or Risk Management Committee by investigate and report to Board of
Directors respectively.
Year 2018, in the past company and its subsidiaries has no complaint on giving or receiving
bribes for beneficial to company
Whistle Blowing
1. The company requires those who receive information related to performance of duties or
reporting corruption to organization, keep personal information such as name, address which can
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specify complainant secretly, do not disclose any information to anyone who is not involved except as
disclosed under statutory duty
2. The company will keep relevant information confidential and take into account for safety of
complainant by setting measure to protect employees complaints including collaboration in scrutiny
will be protected from unfair practices as due to cause of complaints such as interfering with
performance/change job/lay off
3. The company will listen and handle all complaints in equitable manner, transparency and
fair by set mechanism that does not affect employees who report the clues and those information will
be keep it secretly
4. The company has open up to stakeholder to feedback comments, complaints through
provided channel of company such as Annual General Meeting of Shareholders, opportunity day thus
questions, comments, suggestions and complaints will be forwarded to relevant agencies to make
modification to meet need all stakeholders.
Year 2018 business operation of company did not appear to have been operate by regulator
as did not announce important events within specified time frame which includes not appear that
company violated labor law, employment, consumer, trade competition, environment and
stakeholders.
Apart from this, company has department of internal audit as duties to responsible for
providing efficient and effective internal control system, monitoring and evaluation of fraud risk
preventing corrupt employees. There is Audit Committee to reviews internal control system and follow
up results of internal audits if any corrupt then internal audit will take action to report to Audit
Committee and Audit Committee will report to Board of Director respectively
Practice 4: Disclosure and Transparency
Disclosure importance information
The company operates its investment in subsidiaries (Holding Company) as aims to generate
return on investment in long term and openness to potential investment and will be able to generate
profits steadily therefore Board of Directors has realized on quality and disclosing information
equitably, transparency and fairness and discloses information related to company both financial
status and non-financial status or any information which may affect trading price for shareholders and
those who are interested to acknowledge information correctly, completed, on time, equally and same
quality.
The company has disclosed information with easily to access and more channels in both Thai
and English version and through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand and company’s
website www.cenplc.com to stakeholders to ensure all parties are as follows:
1. Corporate Governance: The Company has corporate governance in accordance with
good corporate governance for listed companies of The Stock Exchange of Thailand in 5 conditions
are Equitable Treatment of Shareholders, Role of stakeholders, Disclosure and Transparency and
Responsibilities of the Board includes policy and practices in term of anti-corruption through company
website www.cenplc.com
2. Importance information as for financial and non-financial: The Company has disclose
importance information including financial and non-financial information under the condition of The
Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission correctly, completely
transparency and on time which passed through examination procedure in both Thai and English to
The Stock Exchange of Thailand and company website (www.cenplc.com)
 Information which disclosed in Form 56-1 and annual report of company. By this, the
company has prepared and disclosed in accordance with rules from The Stock Exchange of Thailand
and Securities and Exchange Commission for beneficial of shareholders to be considered thus with
up to date information which disclosed on company website www.cenplc.com
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In 2018, The Company has not been implemented from Securities and Exchange
Commission or The Stock Exchange of Thailand due to non-disclosure requirements.
 In term of Annual Financial and Quarterly Financial as Board of Director has play
importance role on preparation of financial report correctly follows accounting standards, record
accounting with caution, use discretion to estimate on making financial report to reflex on actual
business operation, prepare of Financial Statement and pass examine by auditor with approval from
Audit Committee also has passed examination procedure and informed to The Stock Exchange of
Thailand and The Securities and Exchange Commission. Moreover, disclosed to shareholders or
investors before the end of the specified period which information can be used in order to make
decision making for investment.
 To report business operation quarterly The company normally report business operation
every quarter in case net profit in accordance to latest Financial Statement changes from Financial
statement (same period of previous year) more than 20 percent then company will describe those
changes through SETSMART (The Stock Exchange of Thailand) and company’s website
www.cenplc.com
By this, company’s auditor has knowledge and expertise independently and has been
approval from Securities and Exchange Commission. Apart from this, auditors has no relationship or
equity with company/ subsidiaries/ affiliate company/Executives/ major shareholder or those involved
with such person therefore It is free to monitor and comment on the Company's financial statements
truly. Moreover, company has disclose auditor fees and other services as paid to auditor in title of
“Remuneration of Auditor” of Annual Report
In year 2018, Financial of company has certified with unconditional and no notice from
company’s auditor, company has disclose financial statement to The Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission.
3. Report on responsibilities of Board of Directors on Financial Report Board of
Directors has realized on importance of financial report preparation correctly, in accordance with
accounting standard which disclose such information that has been audited by independent auditors
and approved by Audit Committees and Board of Directors prior to dissemination to shareholder. In
order the ensure, Boards has prepared a report on responsibilities of Board on Financial Report as
disclosed in Annual Report and Form 56-1 together with report from auditors. By this, such report is
meet accounting standard report and investors could find this information for their decision
4. Related Transaction and/or Asset Acquisition: Board of Directors has clear practice
guidelines in order to discarded on beneficial and for highest returns to company and shareholders.
Transactions which conflicts of interest then company will clarify and disclosed in meeting resolution
in accordance with rules from Capital Market by stakeholders may leave the room and no right to vote
in that agenda for independently in consideration. This has been disclosed to Stock Exchange of
Thailand in Thai and English version and also company’s website, annual report in the title of “Related
Transaction” and Form 56-1 subtitle “12. Related Transaction”
In year 2018, Board of Director has resolved 1 related transaction which happened from
subsidiaries as being accepting and/or 1 transaction on acquisition of assets in accordance with
specified rules.
5. Designated to Board of Directors and Executives requires to report trading
securities, holding company’s securities and stakeholders involve in company management
such as mate and underage children which stakeholders involved in company management to report
to related person who holds positon of directors, executives and Securities and Exchange
Commission as following manner:
As measure and policies to comply with guideline set out as follow:
 Report on changes in holding company’s securities when trading (Form 59-2)
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 Information of Company’s directors and executives (Form 35-E1)
In year 2018 – Director and Executive including their spouse, underage child as making
report on trading securities, holding of company’s securities in case there any changes together with
conclusion in annual report in title of “Shareholding Structure and Management” and Form 56-1 in title
of “8. Management Structure”
6. Designated policies of responsibility of community and environment: which company
set the mission in order to practices to achieve tangible should report company every time changes in
accordance to standard of regulation as follows:
 To report vested interest in position of Director or Senior Management for the first
time
 Report on any vested interest when there is any changes
 Report on any vested interest every year ended
 In case director has resigned then re-elected then those director do not have to
submit report again
 Directors and Executive submitted report on vested interest to corporate secretary
within 1 month (date of appointment) and within 15 days when there is any changes
and within 30 days then report in annual report counting from year end thus corporate
secretary need to send copies of these report to Chairman and Audit Committee
Chairman within 7 days counting from date received information
In year 2018, Directors and Executives has submitted the report of vested interest in case
there are any changes
7. Use of internal information the company has measurement in term of using internal
Information by specified in Code of Conduct RE: Conflict of Interest as keep it secretly as well as
disclose in Annual Report RE: Corporate Governance “Practice 2 To treat shareholders equally”
8. Designated policies of responsibility of community and environment: The Company
has set in company’s mission in order to practices to achieve tangible which everyone in organization
must be involved.
Year 2018 the company has disclosed details in Annual Report by separating as part of
Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. Meeting and Communicate between Executives and Chief Executives, highest
commanders of every department of company and subsidiaries:
Company has held the meeting between Executives Board and Chief Executives and highest
commanders of every department of company and subsidiaries every month in accordance of the
target of business operation and business strategy. By this, communication is a way to cooperate with
every employee for understanding and act in the same direction together with responsible for their
duties in order to achieve their goals.
In year 2018, Chairman has play importance roles on attending to Executive, Chief
Executive and High Level of position in every division meeting every year by main idea suggestion,
aggressive tactics and philosophy together with exchange opinion independently to support executive
management and achieve business goals
Apart from this, disclosure of financial statement and other information to The Stock
Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission through various channel by
accurate, complete and on time however the company disclose following information.
1. Shareholding Structure by disclosed top 10 major shareholders as at closing registered
date to attend Annual Shareholders meeting before meeting started and disclosed in website of
company www.cenplc.com
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2. Disclosed changes in holding shares of Directors and Chief Executive by show
amount of shares at the end and beginning of year or trading between in annual report in the title of
“Shareholding and Management Structure” in No.2 Management Structure in sub title of Changes of
holding securities of Directors and Executives and Form 56-1 in the title “8.1 Board of Director”
3. Disclosed business operation of company and its subsidiaries and analysis industry
and competitive includes financial status, annual report, in title of “Nature of Business” and form 56-1
in title of“Nature of Business”, company’s website both Thai and English version which can be
download
4. Disclosed on create business group of company and subsidiaries in annual report in
title of “Shareholding Structure of Company” and Form 56-1 in subtitle of “1.3 “Shareholding Structure
of Company” through company’s website both Thai and English version thus could be downloaded.
5. Disclosed Risk Factors of company and subsidiaries in term of characteristics, cause
and effects includes ways to prevent and reduce these risks in annual report in the title of “Risk
Factor” and Form 56-1 in title of “3. Risk Factor”
6. Disclosed name of Directors, Independent Directors and sub-committee includes
historical, roles and responsibilities, number of attended the meeting of each Director, proportion of
holding shares, date of appointed as Director and information of training development of each
directors in past year in annual report in the title of “Shareholding Structure and Management” No.2
Management Structure in sub title of Summary of attendance and in the title of “Personal Information
of Directors and Executives” and Form 56-1 in the title of 8.1 Board of Director subject of summary of
attendance and title of 9.2 Sub Committee.
7. Disclosed policies on remuneration fees of Directors and Executives of company
and subsidiaries includes form and nature of compensation committee granted in annual report in
the title of “Shareholding Structure and Management” No.2 Management Structure in sub title of
Remuneration of Directors and Executives and Form 56-1 in the title of “8.4 Remuneration of
Directors and Executives”
8. Disclosed information on development and training of directors in the past year in
section 5 Responsibility of Director RE: “Development of Directors and Executives” as well as in
annual report and form 56-1
9. Disclosed policies on dividend payment of company and subsidiaries in annual report
in the title of “Shareholding Structure and Management” No.1 Management Structure in sub title of
Dividend Payment Policies and Form 56-1 title of 7.4 Dividend Payment Policies
10. Disclosed the appointment of Auditors (independently) and qualification as agreed by
Securities and Exchange Commission (SEC) includes their fees and services in annual report in the
title of “Auditor Fees” and Form 56-1 in title of 9.6 “Auditor Fees”
11. Disclosed organization structure in annual report in the title of “Management Structure”
and Form 56-1 in the title of “8.2 Executives subject of through company’s website both Thai-English
versions as can be downloaded
12. Disclosed Internal audit control system as assessment by follows regulation from
SEC together with reported to Audit Committee in annual report in the title of “Report on Corporate
Governance of Audit Committee” and Form 56-1 in title “Enclosure No.5”
13. Disclose the offense notification policy in section 3 Taking into account in role of
stakeholders RE: “Anti-Corruption Policy” in annual report and form 56-1 as well as company website
in both Thai and English version
14. Disclosed financial statement each quarter in both Thai and English version through
company’s website thus can be downloaded
15. Disclosed annual report, invitation letter to Annual General Meeting of
Shareholders in both Thai and English version through company’s website thus can be downloaded.
16. Disclosed Article of Association in both Thai and English version through company’s
website thus can be downloaded
17. Public information and company’s news through company’s website
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Channel for dissemination of company information
Disclosure of information accurately and transparently through provided channel for benefit to
related person
1. There is Investor Relation Department – channel to communication with investor
The company has specify person who will be a center for disclosing importance information
to investors and related person to facilitate any stakeholder
Kenika Ngamcharoensathaporn
Corporate Secretary, compliance and investor relation
TEL: (02) 049-1041 Ext: 1021 FAX: (02) 049-1045
E-mail: kenika@cenplc.com
2. The company and its subsidiaries has acknowledge, create understanding on subsidiaries’
business e.g. student affairs access to entire system and visit factory (subsidiaries) thus executives
will be an educator in order to understand basic aspects of production (from beginning till the end of
production process)
3. Importance information as public on company’s website are as follow:

Shareholding Structure

Organization Chart

Article of Association

Good Governance

Anti-Corruption Policies

Code of Conduct

Employees Ethic

Report Committees

Social Responsibility Report

Annual Report (Form 56-2) and Annual Registration Management
(Form 56-1;Thai version only)

Financial Statement every quarter
Practice 5: Responsibilities of Boards
Board of Directors realizes that they have importance roles on good governance for highest
return to company; understanding and responsibilities are key words. Roles of Board of Director,
Audit Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee and Management should
be clearly separated as ensure on such activities are legitimate
In order to practice their duties effectively; Board need to revise their structure by selecting
any person with appropriate ability to hold the position of director, consideration on remuneration of
director and propose to shareholder meeting for approval. Guidelines for the implementation of
operations in subsidiaries as follows
1. Board of Director Structure
Board of Directors consists of knowledgeable person with abilities and experiences in many
fields e.g. Engineering, Architecture, Economic, Business Administration, Accounting and Finance. All
directors has passed training course from Thai Institute of Directors Association :IOD) Such
individuals play an important role in determining company's policy with high-level executives on
business planning in short term and long term through financing policies, risk management and
organization overview
In year 2018, Board of Directors consists of 5 Committees as follows:
1. Board of Directors
2. Audit Committee
3. Remuneration Committee
4. Risk Management Committee
5. Executive Committee
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The company has determine and separate power of each committee – importance issue
need to passed approval of each committee (with specific duties) then propose Board of Director to
take into consideration or acknowledge and to counterbalance and review for transparency and
fairness to all related parties
After every shareholders meeting; Board of Directors will arrange a meeting to appoint a subcommittee for year 2018 Board of Directors meeting No.3-2018 held on May 15, 2018 resolve to
appoint entire sub-committee in totaling of 4 committees and clearly delegated authority
Company’s regulation has set not less than 5 Directors (Board of Directors) but not more than
15 Directors thus not less than half of total number of directors must reside in the Kingdom as at
December 31, 2018 Board of Directors in totaling of 11 people
Amount

%

Male

Female

Total

Director as Executive

3

2

5

45.45

Director as Non-Executive

1

-

1

9.10

Independent Director

5

-

5

45.45

9

2

11

100.00

Total

Board of Directors consists of 5 Independent Director of 45.45% of whole Board which is
higher than standard of 1 in 3 or 33.33% follows regulation of Capital Market Commission thus
Independent Director has responsible for review process of management, propose and comments to
support any beneficial to shareholders and avoid any unfair treatment as affect beneficial to
shareholders and all stakeholders; set and disclose policies in term of related transaction to make
sure that shareholders have highest return
Year 2018 does not appear that company:
Any acts that are serious contrary as against regulation from The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission
Any acts against corruption or code of conduct
In case there is resignation of director whom not hold executive position due to issue
on corporate governance
Negative reputation of company due to failure to oversee of Board
Scope of authority of the Board of Directors
In accordance to company’s Article Of Association; Director has responsibilities to decide,
supervise business operation of company and comply with regulation which has specify authority and
responsibilities as details on No.8.1 Board of Director and No.9.2 Sub Committee
Criteria of Election and appointment of Board of Directors
Board of Directors has qualification, experiences as needs and no prohibits characteristics
follows PUBLIC COMPANY LIMITED ACT B.E.2535 and Securities and Exchange ACT B.E 2535
and other related laws thus Directors must have sufficient time to devote their knowledge and ability
to perform duties for the company. The company has rules on person who will be elected as
company’s director in accordance to Article of Association can be summarized as follow:
1.
Director who appointed and relieve from Shareholders meeting as period of holding
position in accordance to company’s regulation when expiration of term then may reelected unless position is vacant not by rotation then Board of Director will appoint
appropriate person in replacement of vacant position
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2.

3.

4.
5.

6.

The nomination of persons to be elected at the shareholders' meeting in replacement
of director who retire by rotation due to currently the company has nomination
committee officially but in this nomination; Board of Directors are together for
considering qualifications, experiences, specialize in vary kind of fields, vision and
virtue, unblemished work history the propose to shareholder meeting for approval
In every Annual General Meeting of Shareholders there should be director relieve 1 in
3 if total number of directors cannot divided into 3 parts then give out by number
nearest to third part
Election of Director by voting right separately – shareholders cannot split their vote
The person who have highest votes respectively will being elected as a director equal
to the number of directors to be elected at that time ; any director who retied by
rotation can be re-elected
Shareholders voting – one share = one vote

Year 2018, election of directors in replacement of rotation in 2018 Annual General Meeting of
Shareholders held on April 26, 2018 in totaling of 3 names as follows:
1.
Mr. Monthon
Chatuwallopkul
2.
Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
3.
Mr. Chatre
Sriutharawong
By this, resolution from 2018 Annual General Meeting of Shareholders approved to reappoint
3 mentioned directors for another term
Term of position for Director
1.

2.

3.

4.

Board of Directors are appointed from Annual General Meeting of Shareholders in
accordance to company regulations as term of position equal to 3 years consistent to
PUBLIC COMPANY ACT and when expiration of term then may re-elect. Moreover,
Board of Directors to recruit and scrutinize right person to ensure that the person who
will be a director of the company has knowledge and experience
The company has set age of directors and/or highest term to hold the position
continuously by believing that the age or duration of office is not an obstacle If
compared with knowledge, ability and each valuable experiences each person have.
Moreover, those people might bring beneficial to company as trusted from Board of
Directors and shareholders The company has disclosed date of holding position of
Directors and Independent Directors in Form 56-1 in title of 8.1 Board of Directors.
The company has set term of holding position for Audit Committee as well due to
shareholder meeting has resolved to approve appointment of directors and audit
committee
Board of Directors has information to compose consideration on recruitment of
Independent Director who retired by rotation thus number of years of holding
positions for consideration Both in the invitation to the meeting and the annual report

In year 2017 there are 6 Independent Directors as follows
Name of Independent Directors

Appointed Year

Amount of Year
holds position

1. Associate Professor Pusit Lertwattanaruk, PHD

August 26, 2008

10 Year

2. Mr. Jakkathan

Yothanan

August 26, 2008

10 Year

3.Mr.Yanyong

Wattanawongpitak

December 24, 2012

6 Year

4. Mr. Chatre

Sriutharawong

August 13, 2014

4 Year

Ongpipattanakul

August 14, 2015

3 Year

5. Dr. Visit
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Nomination Committee
Details shown in title of Recruitment and appointment of directors and top management
Qualification of Directors
Details shown in title of Recruitment and appointment of directors and top management
Criteria for selection of independent directors and nomination process
Board of Directors will design for selection of independent directors which is currently
company has no nomination committee therefore selection process will be in accordance to rules and
qualification from The Stock Exchange of Thailand and Market Supervisory Board then propose to
Board of Director and shareholders meeting
Determination of the number of listed companies that directors will serve as directors




The company requires that each director to be a director of a listed company must not exceed
5 companies so that all directors have the intention and commitment to perform their duties as
trusted from Board of Directors and shareholders
Board of Directors has policies on formulate guideline for director or executive chairman in a
group that has knowledge, ability and expertise in that business Also serve as a director
subsidiary company

The company has disclosed names and details on holding position of each director in Form
56-1 and Annual Report
-

-

-

For holding position of director in registered company more than 5 companies
Year 2018, no director holding position of director in registered company more than 5
companies
For Independent Director who holds the position of director in registered company not
more than 3 companies
Year 2018, no independent director holding position of director in registered company
more than 3 companies
For executive who holds the position of director in registered company not
more than 2 companies
Year 2018, Mr. Wutichai Leenabanchong is holding position of Acting Chief Executive
Officer (holding position of director in registered company “our subsidiary”) so in
totaling he holds position of director in 2 listed companies

By this, the company has policies and practices of holding position of Directors and
Executives. The company will consider of sending Directors or Executives or Management with
knowledge, abilities and skills and specialize in such fields to holds Directors position in subsidiaries
by proportion of investment thus to supervise its subsidiaries for comply with company’s policies for
highest benefit of company. For example, keep up the bookkeeping to preparation of consolidated
financial statements of company which based on accounting period. By this, same accounting periods
and critical accounting policies with company, disclosed importance information follows regulation of
The Securities and Exchange ACT as announces from Capital Market Commission and The Stock
Exchange of Thailand in the same manner as rules of company practices. For example, Related
Transaction and acquisition of assets to ensure that appropriate internal control and effectiveness
which cover policies of corporate governance.
Combining or separating position
Chairman and Acting Chief Executive Officer is the same person but there are independent
from each other. The policy setting is clearly separated which the Company’s regulations clearly
define and divide authorities of the Board of directors and different level management. An important
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issue has to be considered by each committee in order to establish balance and verification for
transparent and good governance.
The chairman of the Board of Directors and controller in this meeting had concluded
independently by board members could give out their opinions or any proposal and support business
management by authorized to Chairman, Chief Executive Officer to handles which will not interfere
business management.
Although the chairman of the Board of Directors is not an independent director but performs
his duties independently and allows all directors to independently express their opinions. Hence, the
Company believes that the chairman of the Board of Directors always places importance on and
understands good corporate governance principles as well as encourages the implementation.
In year 2018, The Company has 4 Executive Directors by Chief Executive Officer is a leader
for management, planning, operating which follows the policies as set by Board of Director. In
addition, Executives has join with Board of Directors in determine of policies and business goals.
Corporate Secretary
Follows Securities and Exchange ACT (No.4) BE.2551 has assigned to Board of Directors to
appointed Corporate Secretary whom will be responsible for coordinate legal issues on behalf of
company or Board of Directors. Corporate Secretary also has an important role in coordinate
effectively in both internal and external. Board of Directors has appointed
Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as corporate secretary as follows resolution from Board
of Directors meeting No.4-2014 held on June 14, 2014 as passed Company Secretary Program
(CSP) #7/2004 which is the course related to duties of corporate secretary from Thai Institute of
Director (IOD) and holds position of (Senior Manager of compliance and investor relation section)
Compliance and Investor Relation
The company has focused on organizations and its shareholders to its established
compliance and investor relation department in order to coordinate with corporate secretary, secretary
of internal audit and shareholders for achieve goals effectively. By this, assigned to Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn (Senior Manager of compliance and investor relation section) which has
knowledge on accounting and passed training on company secretary program from Thai Institute of
Directors No.7th in order to support efficient in operation and understanding in term of good corporate
governance to Directors Executives and employees includes organization images.
2. Sub-Committee
There are 4 sub-committees as consists of:
Amount

Independent
Directors

Directors as
Non-Executive

Directors as
Executives

1. Audit Committee

3

3

-

-

2. Remuneration Committee

3

3

-

-

3. Risk Management Committee

3

2

1

-

4. Executive Committee

5

-

-

5

Sub-Committees

Remark: - Term of position for Audit committee equals to 3 years
- Term of position for Executive Board, Remuneration committee and Executive Directors
equals to 1 year
All members in sub-committee are qualified, understanding on their roles in Directors and
Sub-Committee thus perform their duties with responsibilities, honestly, carefully and independently.
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In addition, believe that every directors will understand, practice strictly in order to make
confidently on shareholders
Apart from this, company has reviews process of Board of Directors and Sub-Committee
yearly
By this, Directors and Top Management of company has not hold position as employee or
shareholders of External Audit Company during the past 2 year
Apart from this, year 2018 Board of Directors allows director or non-executives can be
discuss among themselves as appropriate by no management attendees and propose to Board of
Directors for acknowledgement,
The company has Charter authority has prepared a series of last update of the Board of
Directors, Audit Committee, Remuneration Committee and authority of Chief Executive Officer by
passed approval of Board Committees and approved from Board of Directors meeting No.1-2018 held
on February 27, 2018 (details shown in Form 56-1 No.9.2 Subcommittee) Including the authority to
organize and conduct of the Board of Directors, Executive Committee and Chief Executive Officer
(amended) to be consistence with business operation as approved by Board of Directors meeting
No.1-2016 held on February 26, 2016.
 Audit Committee
The Audit Committee consists of three board members who are qualified as independent in
accordance with The Stock Exchange of Thailand announcement and the Company’s definition. All
members are knowledgeable and have understanding and experience in accounting, finance and
management. The Audit Committee authorities, duties and works are in accordance with the Audit
Committee charter. The Audit Committee is an independent entity to support the board of directors in
successfully eliminating conflicts of interest, verifying financial information presented to shareholders
and related parties, auditing the specified internal control system, and communicating with the
Company’s auditor thus each member has a role in selection process and lay off company’s auditor
and duration of this position equals to three years.
 Remuneration committee
Presently, the remuneration committee consists of 3 directors who are not executive directors.
This remuneration committee is to consider of every board of directors committee and executive
management. The remuneration is compared with that in the similar industries and business growth is
taken into consideration. The duration of this position equals to one year which will be assigned by
each Annual Meeting of Board of Directors after Annual General Shareholders’ Meeting held.
 Risk Management Committee
Board of Risk Management consists of 3 Director who are independently and as director
but not executive who responsible to ensure that the Company has appropriate and effective risk
management (term of positon equal to 1 year) which has been approval from Boards meeting every
year after Shareholders meeting.
 Nomination Committee
Presently, the Company has not officially established nomination committee. However, the
Board of Directors nominates members by considering qualifications, experiences, expertise, vision,
ethic, and unblemished working experiences with ability to express opinions independently.
Moreover, the past performance as a director is also taken into consideration. The board members
consider the aforementioned aspects and approve the nomination before propose to shareholders.
Except that the director position is vacant before the end of service term, the Board of Directors is
authorized to appoint an appropriate person as specified in the Company’s regulations.
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 Executive Committee
The executive committee consists of 5 directors who are knowledgeable and have various
experiences and understanding of responsibilities and the Company’s business.
The executive management committee is responsible for the Company’s business operation
in committee format. The investing management committee members are appointed and approved by
the Board of Directors in accordance with the Company’s regulations. The duration of this position
equals to one year which will be assigned by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual
General Shareholders’ Meeting held.
3. Roles and Responsibilities of the Board
The Board of Directors has appointed from shareholders to represent of shareholders which
has importance roles on setting management policies by join with executives to set policies, operating
goals, operating plans and annual budget by executives and employees should go on to the same
directions. By this, including supervision and monitoring of operation in accordance with business
plans and budget set by effectively and efficiently.
The company has disclosed duties and responsibilities of Directors (details shown in Form
56-1 No.8 Directors)
In year 2017, Boards has officiate on supervision of business operation in accordance to law
and regulations therefore there are not any irregularities.
3.1 Leadership and Vision
Leadership
Board of Directors consists of people who possess the knowledge, ability, several
experiences and understanding on roles, responsibilities which make practical tasks more efficiently.
Moreover, schedule roles, target and business strategy as well as follows and corporate performance
of management by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. In addition, roles and responsibilities of
Board of Directors, Executives and Employees and related person
Boards has target indicators (KPI) on financial and any plans starting from beginning
of year by follows business operation as monthly and quarterly to get status of the operation if the
target is under Analysis to set the guidelines in order to find the solutions and change operational
strategies to suit changing situations
Moreover, Internal Audit Committees are responsible for Internal Audit directly which includes
make sure that internal control system are enough and appropriate risk management to keep
company beneficial by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. Moreover, require Directors and
Executives report to company on their stakeholders or any person who related to equity as related to
management of company or subsidiaries follows regulations, conditions and methods which
announced from Capital Market Commission.
 Vision
Board of Directors has aware of importance on business operation by set vision and
mission of company in order for Directors, Executives and employees intend to operate in the same
direction also has policies to reviews annually. In year 2016, the company has set vision in
accordance with business operation and responsibilities to social and environment
In year 2018, company has set vision in accordance to business policy as responsible
for social and environment


3.2

Good Corporate Governance

The Board of Directors realizes on good corporate governance by setting policies which
are consists of 3 parts such as Corporate Governance, Business Ethics and Employee Ethics in order
for practical of Boards, Executives and every employees within organization in good response on
business operation as transparently and confidently to shareholders and investor relations. Although
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create stability to organization and good benefits to shareholders, stakeholders and environmental
thus reinforces to employees by reviews and revise to be suitable with current situations together with
public through company website.
The company has support directors, executive including executive to understand and practice
according to business ethic and code of conduct by Board of Director to be used as good example for
employees. Apart from this; in the orientation for directors and new employees is provide guideline
and everyone need to signed in order to demonstrate as commitment to be guideline for practical in
workplace
The company has Audit Committee and internal audit to check, follow the manual which is
designated as an annual plan then report to Audit Committee to acknowledge together with
suggestion and guidelines for correcting and preventing damage on a quarterly basis
3.3

Eliminating conflicts of interest

(Details shown in Form 56-1 No.12 title of “Related Transaction”)
Board of Directors has clearly practice guidelines to eliminating conflicts of Interest to
build beneficial to company and shareholders, any transaction cause conflict of interest the company
will clarify and disclosed in the resolution of the meeting as in accordance with regulations from
Capital Market by stakeholders (Directors) will leave the room and no vote for that agenda for
independently decision and disclosed information quickly for transparently and no financial assistance
to other which is not subsidiaries.
Related transaction will be considers from Board of Directors on reasonability and
Audit Committee gives consent to share information in Form 56-1 and annual report.
The company has determined to Directors and Executives to report conflict of interest
of themselves or related person which concerned to management of company and subsidiaries. By
this, report on conflict of interest is effective from July 2009 onward by report of stakeholders may not
need to disclosed. The resolution of Executives Boards No.5-2009 dated June 9, 2009 has set the
guidelines, conditions and methods as follows:
1.
Stakeholders as Directors and Executives reports report on his interest or a related
interest of person in relation to management of company in form of report of interest
of Directors and Executives within 30 days counting from the date of appointed.
2.
Unless any changes in report of interest then need to send to corporate secretary
within 15 days counting from the date of changes
3.
Report of interest of Directors and Executives every year within 30 days counting
from end of year although there aren’t any changes.
In year 2018, all Directors and Executives have reported conflict of interest as follows
the regulation strictly.
3.4

Supporting on responsibility to social, environmental and human right

Board of Directors realizes on importance of responsible to social and environmental
along with business operation by participate in enhance quality of life to be better around the factory,
respect human right and fairly in labor thus make communities and factory to live together sustainably
(details shown in Form 56-1 and Annual Report in the title of Corporate Governance Practice 3 Role
of Stakeholder)
3.5

Internal Control System and Internal Audit

 Internal Control System
The Board of Directors realizes the importance and provides internal control system
for operation in term of Financial follows the policies and rules by appointed Internal Audit to be
responsible for checking the operation system of internal control as planned to report Audit
Committee and Board of Directors. Moreover, they are independently to perform their duties. There
are 5 sections by following approach of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
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Tread way Commission) as organization and Environmental, Risk Management, control practice of
management, Information and Communication and monitoring system every year at least 1.
In Board of Directors meeting No.1-2016 held on February 23, 2016 by Audit
Committee has attended this meeting as considered adequacy of company internal control system
follows COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) with the
conclusion of The Company has adequate and effectiveness in term of internal control system which
shown in Annual Report in the title of “Internal Control and Risk Management” and Form 56-1 “No.11
Internal Control”


Internal Audit

The Board of Directors has assigned Audit Committee to reviews on company to
have adequate internal control system for business operation with the effectiveness and report to
Board of Directors and Shareholders. By this, the company has provide a separate internal audit unit
as part of company’s organization chart and this department is directly under Audit Committee as
assigned Mr. Khomwuthi Pornnaradol (Secretary of Audit Committee) whom holds the position of
Director (Internal Audit). In addition Mr. Khomwuthi Pornnaradol and his quality team work will review,
assess adequacy, effectiveness of internal control system which has standard check and sufficient
independence thus give suggestion for improvement to achieve value added to organization and
support corporate governance process
Year 2018; Audit Committee has completely performed assigned duties from Board of
Directors; there is an internal audit help to support those mission to achieve goals (internal auditor) is
who has appropriate qualifications to perform the duties. As the results of assessment from internal
control system that needs to be corrected including appropriate suggestion as management deems
necessary for business operation thus propose to Board of Director in order to be in consideration
quarterly.
Internal Audit will report the assessment and review internal audit control to Board of
Director quarterly and year 2018 there are 5 times meeting for Audit committee and report to Board of
Director quarterly. By this, Audit Committee has report and comments on internal audit control system
and risk management are shown in Annual Report in the title of “Corporate Governance Report from
Audit Committee”
3.6

Risk Management

Board of Directors has set the policies on risk management in the whole organization
by appointed Risk Management Committee by Independent Director whom is not Executives and
report risk management to Board of Directors. In case when there is significant risk issues or unusual
transaction then will take into consideration for level and size of damage as occur as organization can
accepted by taking goals of organization into account
4.

Boards Meeting

1. Board of Director has set the meeting not less than 1 time per quarter which has been
schedule in advance for whole year by not less than one time per quarter as specify each committee
meeting in advance with clear agendas.
2. The corporate secretary has send the documents related to the meeting 7 days in
advance in order to provide board members adequate time to study documents before meeting, each
meeting will take approximately 2 hours and in meetings there are openly and freely for feedback.
3. Other consideration, Chairman (as represented as) Chairman of the meeting shall have
an opportunity to express their opinions freely, Voting shall be by majority vote by each director has
one vote and any stakeholders as Director has to abstain or no comment or no attend on those
agenda if there are equal vote then chairman entitled to one vote as casting vote.
Year 2018, voting for each agenda need to have 2 in 3 directors of total director
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4. Board of Directors has pay attention on management issues relating to conflicts of
interest of all parties to carefully and fairly by fully disclose of information in case there is stakeholder
as Directors then he/she has no right to comments of those agendas.
5. If there are any suspect or need more information from related person then Chief
Executive Officer will request executives to clarified and in case directors need some information then
could contact corporate secretary
6. Board of Directors have given chance to director (not executive) can have a meeting as
among themselves as appropriate and acknowledge Board of Directors
7. Board of Directors has set 6 times for Board of Directors meeting which pursuant to
Directors, the Company will advance. In case there is urgent cases then could call the meeting as
appropriate
End of the meeting, corporate secretary is responsible for recording and storing minutes of
meetings and approved by chairman and corporate secretary. By this, Directors may comments;
amend in the minute of meeting for the corrections.
Minute of Board meeting and sub-committee will storage in folder at the head office as
convenience for Directors and related person to be referred
Year 2018, the meetings are as follows:
Total number of meeting for Board of Directors equal to 6 times as number of time
held meeting are reasonable and sufficient for the duties of the Board of Directors as
the nature of the business and every directors who attend the meeting shall attend
more than 80% of meeting
Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting with company’s auditor
quarterly together with inviting representatives from executives to attend the meeting.
Year 2018, total number of meeting for Audit Committee equals to 5 times
Audit Committee has a meeting with executive independently; decision and
Suggestion arise from the meeting will acknowledge Board of Directors
The company has policies for non-executive to called meeting and there is no
meeting in year 2018
5. Evaluation on Performance of Board
Board has not evaluated on performance of Board yet but Board has considered on
performance and makes improvement in order to be more productive in term of performance
Annual evaluation of Chief Executive Officer
Remuneration Committee will evaluate performance of Chief Executive Officer by the
following manners
1. Leadership
2. Performance
3. Practice along with policies and strategy formulation
Year 2018, Remuneration Committee has evaluate Chief Executive Officer performance
6. Remuneration of Directors and Executives
Remuneration committee will consider appropriate amount of compensation from
experiences, duties, scope, roles, participating and responsibilities of each director as comparing with
similar industries and taking business growth into consideration and proposed to shareholders
meeting for approval every year.
By this, 2018 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 26, 2018 has
approved remuneration fees not exceeding 3.5 Million Baht as increased when compared to 2017 by
paying each time at the same rate. Board of Directors has assigned to remuneration committee to
determine remuneration of Directors and subcommittee thus proposed to Board of Directors for
consideration and proposed to shareholding meeting every year.
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Remuneration Committee has set the structure/ element of proper compensation to
responsibilities and benefits of each committee
Remuneration of senior executive of company, we have no policies to receive other fees
except remuneration in term of director or employee, no share given, debenture or other securities to
executives. The company has disclose details on remuneration fees individually in Form 56-1 No.8.4
Remuneration for Directors and Executives
Remuneration of executives is in accordance to rules and policies which will considers
performance based on the roles, duties and responsibilities of each person
In year 2018, there is 1 times of remuneration committee meeting by set remuneration for
Directors in year 2018 and proposed compensation to get approval from Board of Directors and
Shareholders meeting respectively. The company has disclosed compensation of each person in
Form 56-1 No.8.4 Remuneration for Directors and Executives
7. Development of Directors and Executives
Board of Directors has giving importance to development of directors by encourage directors
to attend the seminar or any course that useful in performing duties by focusing on the benefits of
education, training that will develop directors in order to gain knowledge that is up to date in the
competitive business situation all times also have policies to develop potential of personnel who are
executives by providing training both inside and outside organization. In the past, company’s directors
have attend training program from Thai Institute of Director (IOD) as Securities and Exchange
Commission (SEC) requires directors of listed companies must past at least 1 training course such as
Director Accreditation Program (DAP) and Director Certification Program (DCP) apart from mentioned
courses directors are also give importance to enter into other courses provided by IOD such as Roles
of Compensation Committee Program (RCC), Company Secretary; by objective of to enhance
professional leadership, have knowledge and understanding truly, prototype on driving organization
for good corporate governance. However, every directors have past basic training course of directors;
Director Accreditation Program
Year 2018, Directors and Executives has attends seminar as follows:
Director / Executive

Name of Seminar / Training / Joint Activities

Mr. Theerachai Leenabanchong

- “Techniques for communicating with analysts for
maximum value to listed companies”
October 11, 2018
Market For Alternative Investment
- “Direction of Thai Economic Year 2019”
“Together is Power 2018: Connecting the future”
November 22, 2018 By Dr. Kobsak Phutakul
Minister of the Prime Minister’s Office

Miss Usara

- “Ready to handle importance changes related to
Financial Report “ December 17, 2018
By Stock Exchange of Thailand
- “ Submission of Annual Report in form of QR
Code and Listed Company Solution”
December 18, 2018
Thai Listed Companies Association

Pattatung

Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung

- “Director Accreditation Program (DAP)”
150/2018 July 23, 2018
Thai Institute of Director
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Director / Executive

Name of Seminar / Training / Joint Activities

Mr. Khomwuthi

Pornnaradol

- “Written Documents for anti-corruption
measures in the organization” 2/2018
September 3-4, 2018
Federation of Accounting Profession
- “Preparation to apple certificate from CAC”
November 23, 2018 Thai Institute of Director

Mrs. Kenika

Ngamcharoensathaporn

- “Preparation to apple certificate from CAC”
November 23, 2018
Thai Institute of Director
- “Submission of Annual Report in form of QR
Code and Listed Company Solution”
December 18, 2018
Thai Listed Companies Association

 New Director
The company had orientation for new incoming Directors in order to acknowledge business
policy including related information such as company’s article of association, rules, and any
regulations concerned with business operation. Moreover, this will be beneficial to new directors
therefore the company has prepared guideline for directors as follows:
1. Guideline for Director
- Securities and Exchange Commission ACT (No.4) 2008
- Charter on Board of Directors
- Certificate of registrations on public company limited
- Certificate of Company Registration and Objective of company
- Article of Association
- Policy manual on good corporate governance
- Policy manual on listed company directors of SEC
2. Other information
- Company goals and vision
- Annual report together with presentation to guide nature of business to new directors

Existing Directors and Executives
The company has play importance roles on supporting knowledge to existing Directors
which has training course related to task of Directors which this training held by IOD thus all 10
members of directors has passed this training or equivalent to 100 percent including any related
course on roles of director, related to business and encourage executives to have any knowledge in
term of laws or any rules relating to Executives including training/ seminar which benefit to company
and trainees.

Related person on Corporate Governance
Corporate Secretary, Secretary of Audit Committee and Compliance and Investor
Relation unit including any related person, the company has support and encourage to train/seminar
any related courses by SEC/Stock Exchange of Thailand/Thai Listed Companies Association/ IOD
and other institution regularly.
8. A Succession Plan
Board of Director realize that personnel who will enter into position of top management such
as Chief Executive Officer, Managing Director of subsidiaries and Deputy To Managing Director - Is
an important management position and driving the company towards the goal therefore one role of
directors is supervision for nomination of such persons must be appropriate and clear. By considering
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on knowledge, ability, experiences, determine the compensation structure and have an appropriate
assessment and develop people to be in line with directions and strategies
 Top Management
Board of Directors realize a succession at executive level especially leadership of
organization such as Chief Executive Officer, Managing Director of subsidiaries with objective on
making confidence for investor, organization through employees somehow Board of Directors has
prepared personnel to assign task in order for replacement position of top management and highest
supervisor or all department
1. Define the explanation of word “Top Management” which relevant to organization’s goals
and strategy including specific qualification, knowledge and required skills
2. Selection of second level from top management with vision, knowledge and ability
3. Analyze qualification individually in order to find strength and other thing need to be
improved
Board of Directors has meeting with executives, top management, secondary top
management (succession plan) together with executive chairman by monthly - Meeting of the
performance of the company and subsidiaries as part of supporting the succession plan
By this, executives has continuous monitor and evaluate on performance of individual who will
be promoted to hold the positon of executives thus to be consider and propose to Board of Director
meeting for approval
Position of the highest supervisor
Provide development on secondary executives in term of vision, knowledge and ability to
support chief executive and commandant respectively.
2. Provide training in term of enhance academic knowledge and learn in real work Situation
3. Provide secondary executives to be corporate and work with Chief Executive
4. Set secondary executives which can descendant and set properly on positions
5. Prepare personnel with unique capabilities and gain more comprehensive management
6. Middle executives to have chance in management in lines.
7. Provide training of each line systematically
8. Provide training to Chief Executive, Middle executives to be responsible on their task
with honest to organization and overview of organization in order to become next level of
executives.
The company has schedule meeting every month by Executives, Top Management and
Secondary Top Management (succession plan) together with Executive Chairman which is operating
results of subsidiaries thus includes shareholders meeting to set organization objective. In addition,
create a sense of participation and build awareness in working process and as part of succession
plans.

1.

9. The process on Anti-Corruption
Board of Directors continuously raising awareness and promoting good corporate governance
culture to directors, executives and employees in order to access any risks happened in operation
thus internal audit act as appraiser
In year 2018, Audit Committee has set up risk report on corruption in every quarter, showing
no irregularities
The company has some communicated and public practice in accordance to business ethic
and anti-corruption policies by following channels:
- Give orientation to new employees
- www.cenplc.com
- Publicize through Brochures / Public Relation Board
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In the process of expanding partners of company and its subsidiaries to a wider society in
conducting business with transparency
10. Survey Results on Corporate Governance of Listed Companies
Year 2018, Thai Institute of Director jointly with Securities and Exchange Commission and
Stock Exchange of Thailand announce survey results regarding corporate governance of listed
companies for year 2018 in totaling of 657 companies by evaluating from 2017 Annual Report and
information which revealed to public thus company The company received “very good” survey results.

Score Range

Meaning

90-100

Excellent

80-89

Very Good

70-79

Good

Criteria and weight use in assessment

Section

Criteria (No.)

Weight (%)

2018

2017

2018

2017

1. Right of Shareholders

32

32

15

15

2. To treat shareholders equally

19

19

10

10

3. Roles of stakeholders

29

29

20

20

4. Disclosure and Transparently

53

53

20

20

5. Responsibilities of Board

108

108

35

35

241

241

100

100

TOTAL

Corporate Governance Assessment Results Details are as follows
Section

Year 2018 (%)

Year 2017 (%)

1. Right of Shareholders

96

96

2. To treat shareholders equally

91

91

3. Roles of stakeholders

93

90

4. Disclosure and Transparently

89

87

5. Responsibilities of Board

73

75

85

84

Average Scores

11. Bring good corporate governance of listed companies to be use
According to Securities and Exchange Commission (SEC) has issue Corporate Governance
Code: CG Code) which will be used instead of regulatory principles for listed companies year 2012 of
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Stock Exchange of Thailand to apply or explain with appropriate practices as beneficial to company
and in accordance to announcement from Securities and Exchange Commission
Moreover, Board of Directors realized to be involved for developing corporate governance in
accordance to CD Code year 2017 in totaling of 8 by follows:
Code 1
Code 2
Code 3
Code 4
Code 5
Code 6
Code 7
Code 8

Establish Clear Leader Ship Role and Responsibilities of Board
Define objective that Promote Sustainable Value Creation
Strengthen Board Effectiveness
Ensure Effective CEO and People Management
Nature innovation and Responsibility Business
Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
Ensure Disclosure and Financial Integrity
Ensure Engagement and Communication with shareholders

The company has realized corporate governance by seeing that principles are beneficial to
company in term of development so company has practices in accordance to CG Code as appropriate
to business of company (most of data links from CG to CG Code) thus some topics are being study to
be adapt and suitable to context of company; resolution from Board of Directors meeting No.1-2019
has resolved to adopt good corporate governance for listed companies year 2017 to be deployed
according to company’s business context and relevant to Securities and Exchange Commission
regulations
Year 2018, The Company has practices in accordance to suggestion of IOD by considering
the suitability of the company but there are still some things that company does not fulfill all the
requirements, namely
1.

2.

3.

4.

5.

The company should give a chance to shareholders to propose agenda or send
some question related to company in advance (before date of shareholders
meeting)
Board of Directors has acknowledge and have comments that company has schedule
agendas for shareholder meeting completely in accordance to company’s Article of
Association and give a chance to shareholders to send some question related to
agenda in the meeting (as mentioned in invitation letter to shareholder meeting)
The company should give a chance to shareholders to propose name of
director before date of shareholders meeting
The company has acknowledged and has commented; that company has recruit
people into position of Directors. Presently, is appropriate for the business of the
company without any actions that are in conflict with the equitable treatment of
shareholders
The Company should have Social Responsibility report which can be includes
in Annual Report or separated in accordance to Global Reporting Initiative
(GRI)
The company has acknowledged and has commented which include in Annual
Report
The company should disclose details of remuneration for CEO
The company has acknowledged and has commented; currently there is no other
compensation apart from remuneration for director
Director should clearly specify the term of office of independent directors in the
corporate governance policy by not more than 9 years without exception
The company has acknowledged and has commented; presently there are 2 people
of Independent Director who holds the position more than 9 years however, Board of
Directors seems that independent director are fully qualified according to qualification
of independent director of company and requirement of Capital Market Supervisory
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Board who is capable and independent expression includes well perform in term of
independent director, have counterbalance in term of management, can examine as
Board who
is good
capable
and independent
includesmeeting
well perform
term of
adhere
under
corporate
governanceexpression
thus shareholders’
is the in
only
independent
director,
have
counterbalance
in
term
of
management,
can
examine
as
person to approve election of directors and independent directors
adhere under good corporate governance thus shareholders’ meeting is the only
person to approve election of directors and independent directors
6.
6.

7.
7.

8.
8.

9.
9.

10.
10.

11.
11.
12.
12.
13.
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The company should set policies on minimum quorum number as voted in the
Board of Directors' meeting that Must have at least 2 in 3 of the total number of
The company should set policies on minimum quorum number as voted in the
directors
Board
of Directors'
meeting that Must
have
at least 2 incompany
3 of the has
totalpractices
number of
The company
has acknowledged
and has
commented;
in
directors to Article of Association as directors should attend the meeting not less
accordance
The half
company
acknowledged and has commented; company has practices in
than
of totalhas
directors
accordance
to
Article
Associationon
asperformance
directors should
attendand
the Sub-Committee
meeting not less
Board should provideofevaluation
of Board
than
half
of
total
directors
by disclosing the process and criteria for assessment
Board
shouldhas
provide
evaluation
onhas
performance
of Board
Boardofand
Sub-Committee
The
company
acknowledged
and
commented;
Directors
has been
by
disclosing
the
process
and
criteria
for
assessment
approving from Board of Directors which has considered various features such as
The company
has acknowledged
and(inhas
commented;
Board of Directors
knowledge,
abilities
and experiences
accordance
to company’s
regulation,has been
approving from
from Stock
BoardExchange
of Directors
which has
various
features such as
regulation
of Thailand
andconsidered
Securities and
Exchange
knowledge,
abilities
and
experiences
(in
accordance
to
company’s
regulation,
Commission. Each director has practice according to company’s regulation and
regulation
from Stock
Exchange
of Thailand
and Securities
and Exchange
charters
strictly.
Therefore
ensuring
that the work
of each committee
is in accordance
Commission.
Each
director
has
practice
according
to
company’s
regulation
and
with the principles of good corporate governance although there is no evaluation
of
charters
strictly.
Therefore
ensuring
that
the
work
of
each
committee
is
in
accordance
the performance of the entire committee
with theshould
principles
of good
governance
although
there is nobyevaluation
of
Board
arrange
for corporate
an individual
performance
evaluation
disclosing
the performance
the entire
committee
the
process andof
criteria
for assessment
Board
should
arrange
for
an
performance
evaluation
by disclosing
The company has acknowledgedindividual
and has commented;
Board
has considered
various
the
process
and
criteria
for
assessment
fields such as knowledge, abilities and experiences in accordance to rules of
The company
acknowledged
and
has Exchange
commented;
hasand
considered
various
company
and has
regulation
from The
Stock
of Board
Thailand
Securities
and
fields
such
as
knowledge,
abilities
and
experiences
in
accordance
to
rules
of
Exchange Commission. Each director has practice according to company’s regulation
company
andstrictly.
regulation
from ensuring
The Stock
Exchange
Thailand
and Securities
and
and
charters
Therefore
that
the work of
of each
committee
is in
Exchange
Commission.
Each
director
has
practice
according
to
company’s
regulation
accordance with the principles of good corporate governance although there is no
and charters
Thereforeofensuring
that
the work of each committee is in
evaluation
of strictly.
the performance
the entire
individually
accordance
with
the
principles
of
good
corporate
governance although there is no
Board should arrange for CEO performance evaluation
evaluation
of
the
performance
of
the
entire
individually
The company has acknowledged and has commented; CEO has been approved by
Boardof
should
arrange
performance
Board
Directors
whichfor
hasCEO
considered
variousevaluation
features such as knowledge,
The
company
has
acknowledged
and
has
commented;
CEO has
approved
by
abilities and experiences, leadership skills through organization
andbeen
practical
in term
Board
of
Directors
which
has
considered
various
features
such
as
knowledge,
of CEO by using their experiences as recommend policy to the company Therefore
abilities and
skills
through organization
and practical
in term
ensuring
thatexperiences,
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of good corporate
governance
of CEOalthough
by usingthere
theirisexperiences
asofrecommend
to the company Therefore
strictly
no evaluation
performancepolicy
for CEO
ensuring
that
the
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relevant
to
understanding
of
good
governance
Chairman should be independent director and should not corporate
be the same
person
strictly
although
there
is
no
evaluation
of
performance
for
CEO
of top management
Chairman
should
be independent
director
and shouldBoard
not be
same meeting
person
The
company
has acknowledged
and
has commented;
of the
Directors
of
top
management
No.3-2018 has resolved to approve Mr. Wutichai Leenabanchong to hold the position
The
companyand
hasActing
acknowledged
and has commented;
Board of
Directors
meeting
of
Chairman
of Chief Executive
Officer (authorized
person
as well).
By
No.3-2018
has
resolved
to
approve
Mr.
Wutichai
Leenabanchong
to
hold
the
position
this, company believe that chairman has practice his role by understanding on
of Chairman
and Acting
of Chief Executive Officer (authorized person as well). By
corporate
governance
strictly
this,
company
believe
that
chairman
practice his role
by understanding
Board should schedule meeting
forhas
remuneration
committee
at least 2 on
corporate governance strictly
times/year
Board
shouldhas
schedule
meetingand
forhas
remuneration
least 2
The
company
acknowledged
commented;committee
Meeting foratremuneration
times/year
committee has held as appropriated
The company
acknowledged
andcommittee
has commented; Meeting for remuneration
Board
shouldhas
appoint
nomination
committee
hashas
held
as appropriated
The
company
acknowledged
and has commented; selection process for directors
Board
should
appoint
committee
The Board of Directors nomination
jointly considers
individuals with various qualifications which
The
company
has
acknowledged
and
has commented; selection process for directors
are suitable for company business operation
The Board of Directors jointly considers individuals with various qualifications which
Board should appoint CG Committee
are suitable for company business operation
The company has acknowledged and has commented; The Company has corporate
secretary and compliance department which could be able to operate fully and in
accordance to principles of good corporate governance and CG
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Message of Executive Chairman and Chief Executive Officer

Throughout business operation; company and its subsidiaries has committed to creating
sustainable development in society through business activities of the company and its subsidiaries.
By leading the sufficiency economy philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej as guideline
to conduct the business operation by pay attention to management system and production process as
use of resources most effectively and less effect to environmental, communicate with relevant people
in order to understand in the same direction, to build strength and immunity for the company and its
subsidiaries (taking stakeholders into account) with regard to stakeholders in all aspects, create value
and benefits for both business and society at the same time
Year 2018, company and its subsidiaries doing business in order to create sustainable
organization by promoting consciousness cultivation for employees to understand, executives have
access to and jointly develop both in the organization, community and society. Therefore company
and its subsidiaries realized on safety of production toward customers and environmental friendly; and
from creating a clear business standard, maintain on standard of corporate government, policies on
Anti - Corruption in corresponsive to “Good People, Product and Society” , linked to organization
strategy
On behalf of the company Thank you to all stakeholders, relevant agencies and all
employees as well as communities and societies. Contribute to and lead the company forward in a
sustainable way.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Executive Chairman and Acting of Chief Executive Officer
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Report Information
Capital Engineering Network Public Company Limited has prepare report on Corporate Social
Responsibility (CSR Report) by clearly separated as the second year thus Boards has focus on
providing information with reliable and high quality. The company will sets key for sustainability issues
and evaluating significance of issue which related to company goals and operations as demonstrate
critical social, community and environmental performance during the period from January 1 to
December 31, 2018.
Reporting Guideline
Preparation of this report is to demonstrate its commitment for sustainable growth which
covered social, communities and environmental issues which reference on the framework of
Integrated CSR Reporting Framework developed by Thaipat Organization for listed companies to use
as guidelines for CSR reporting in accordance to international reporting framework.
Reporting Scopes
Scopes of report covers performance of company and its subsidiaries which a part of
supervision which encourage disclosure according to international guidelines in order to meet
expectation of stakeholders. By this, that information was disclosed in this report
The company has plans to produce CSR report on yearly basic as well as develop system
and method of storage the information regularly for clearly, collection of data and completed
information thus communicates on business operation with social responsibility to stakeholders.
Channel
This report is beneficial to all stakeholder to acknowledge right information for consideration
interesting issues therefore the company has do this report in both Thai and English version in the
form of publication also published on the website for variety and easy to access data.
By this, report can be downloaded from company’s website which enclosed in Annual
Report and for more information please contact bellows:


Corporate Secretary
TEL
E-mail



: 02-049-1041
: kenika@cenplc.com

Capital Engineering Network Public Company Limited
1011 Supalai Grand Tower, 17th Floor, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL
: 02-049-1041
FAX
: 02-049-1045
Website
: http://www.cenplc.com
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The importance and participation with stakeholders
The company and its subsidiaries recognize that stakeholder have important roles in
determining direction of business are importance of care and consideration by organize discussion
activities with stakeholder participation for role-playing of each section appropriately. Moreover, it
includes need of stakeholders which could respond properly thus can be classified into 9 groups and
consider mission is to meet needs of stakeholders in each group.

Media

Shareholders

Employee

Community and Social

Government Agencies

Partnership

Trade Payable

Competitor

Customers

Overview of participation with stakeholders
Stakeholders

Shareholders and
Investors

Communication Channels

Responding of Expectation

 Shareholders’ meeting
 Annual Report
 Report on business operation quarterly,
disclose information through SET
system and company’s website
 Invertor Relation Department
 Directly contact corporate secretary

 Taking care of shareholders
according to corporate governance
 Support every shareholders, group
equally without deprive
 Disclose importance transparently
( can examine) in both Thai and
English version through provided
channels
 Clearly policies on dividend
 Corporate business in accordance
to corporate governance
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Stakeholders

Employees

Community
And Social

Partnership
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Communication Channels

Responding of Expectation

 Meeting, Seminar, Training
 Schedule activities such as sport
Competition
 Open for comments e.g. Posts Box
 Public relations via voice and posted on
announcement board
 Electronic media such as Internet
 Through supervisor according to line of
work

 Establish code of conduct to
employees
 Supervise and promote quality and
stability in life
 Equal treatment to employee without
discrimination on human right
 Pay appropriate compensation and
welfare
 Promote education and
advancement to employee in the
fields
 Provide communication channel on
complain or suggest
 Manage work safety and provide
necessary facilities in performing
duties
 Continuously develop potential for
employees

 Communication projects in term of
career,
education
and
save
environmental
 Social activities for community to
communicate
 Energy conservation campaign protect
the environment And efficient use of
resources
 Listen to comments and complaints

 Practice in accordance to corporate
social responsibilities
 Supporting community and society
overall
 Shares knowledge, organization skill
to social in term of career
 Project for community in term of
career, education and save
environmental
 Anti – Corruption
 Keep standard of environment to
operate the business

 Explain and support partnership to
acknowledge policies and code of
conduct in order to operate the
business
 To visit partnership in order the
exchange knowledge, experiences
and
expertise
and
listen
to
problems/suggestion
 Fair and Equal

 Practice in accordance to
commercial conditions and contract
 Fairly completion
 Communicate and notice
partnership to acknowledge code of
conduct in order to operate the
business
 Exchange knowledge, experiences
and expertise
 No accept any assets or other apart
from commitment in contract
 Considering on proper procurement
according to regulation
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Stakeholders

Customer

Communication Channels

Responding of Expectation

 Meeting with customers
channel
through
 Communication
website/
Electronic Media / Visiting customers /
Attend the expo
 Survey of needs and satisfaction
 Provide channel for customers to
complain or suggest in order to
improve operation

 Improvement on quality of product to
be safe to customers
 Innovate to add value on products
and service continuously
 Maintain customers confidentiality
 Provide communication channel to
customers to ask, suggest,
comment and complaint
 Bring any complaints or suggestion
to adjust and develop on products in
order to meet needs of customer

 Receive information from public

 Operate the business transparently
under fairly trade and competition
 Not seeking confidential information
of competitor through dishonest
 Not destroying reputation by accuse
against competitors

 Annual Report / Responsibilities
toward
social,
community
and
environment
 Through relevant agencies and
company’s website

 Practice in accordance to inter-trade
strictly
 On time payment to creditor and as
agreement as company use bank
transfer method “media clearing”
which facilitate creditors

 Request legal advice and taxation via
phone And the website of the
Revenue Department
 Legal advice and practices related to
operations from relevant government
agencies, such as the Ministry of
Labor
Department
of
Business
Development etc.

 Comply with various laws and
regulations related to business
operation correctly, transparently
 Environmental quality control is
better than the standard prescribed
by law
 Clarification of information with
government agencies Fast and
accurate supervision

 Interviewing and give information

 Promote good corporate image
 Communicate accurate information,
completely ignore false
communications Distort the truth or
immoral good

Competitor

Trade Payable

Government
Agencies

Media
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Sustainable Business
1. Management Approach
The Company is engaged in investment in other companies, including construction, energy
and environment groups and other groups. The vision “is a company that investing in other
companies with potential and growth by focusing on specialize, technology and management in order
to improve business efficiency and create return to shareholders in variety of ways for long term”
therefore company and its subsidiaries prioritize roles on every stakeholders to business of company.
By this, subsidiaries have entered into projects which empowering industrial enterprise toward
environment sustainability and social responsibility (CSR-DIW for beginner) by describe company’s
business policies with social, environmental and stakeholder responsibilities as well as
implementation and reporting also impact on corporate social responsibility of company
The company and its subsidiaries doing their business in accordance with sustainable
development by creating awareness for executives and employees throughout organization for
highest beneficial of using energy and resources thus continuously developing environmental friendly
products to achieve goal of reducing greenhouse gas emissions and contributing to reduce impact on
global warming. There are developments on management, working process, production process,
code of conduct including anti-corruption and social responsibility in order to create company growth
along with value added to social and environment
The company and its subsidiaries have appointed subcommittees and other committees to
manage specific tasks in term of economic, social and environmental issues as well as consider
various issues to be accurate, appropriate and effective.
Economic
Executive consists of 5 people; Chief Executive Officer is Executive Chairman as responsible
for supervising implementation of mission to comply with company’s business policies in order to
achieve company goals and objectives in accordance to resolution from shareholders meeting
Risk Management Committee consists of 3 Directors (2 Independent Directors and 1 nonexecutive director) as responsible for ensuring company has appropriate and effective risk
management by focusing on our core business in investment thus send alarms in advance and any
other unusual transaction may occur.
Social
Sub-Committee on safety, occupational health and working environment of subsidiaries
as the duty to set up SHE’s guideline and plans as well as monitor and evaluate company’s
performance in order to continuously improve and develop its operations
Sub-Committee on welfare in workplace of subsidiaries to mediate on welfare assistance
to employee together with ensures employees to have good quality of life. It also has duty to promote
social and community development for defining and guiding company’s social and community
development thus perform such activities as well as monitor and evaluate operation of continuous
improvement and development of work regularly.
Environment
Sub-Committee on energy conservation of subsidiaries has duty to manage energy in
accordance to policies of energy conservation including controls how to manage energy efficiently
and coordinate with all related department to meet to goals set.
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Policy and implementation of social responsibility

1. Corporate Governance
Board of Capital Engineering Network Public Company Limited has prioritize roles on
business operation, good corporate governance by using good corporate governance of The Stock
Exchange of Thailand, regulation of Securities and Exchange Commission and Capital Market
Supervisory Board for factor to strengthen organization to have powerful management system with
honest, transparent and fair. Accountability right of all stakeholders completely and in accordance with
circumstances and ready to live based on sufficiency economy
Corporate Governance Policies
Board of Directors prioritize role on determining direction of company’s operation and
monitoring management.
Overview of participation with stakeholders
Board of Directors, Executives and employee has practices according to good corporate
governance and follow up performance relevant to operation plans regularly
Year 2018, no situation was found that not relevant to policies and no any complaints from
stakeholders
2. Fair Business
The company and its subsidiaries has focusing on business ethics and transparency in line
with business ethic under fair competition, fairness and equality within framework of law. The
management approaches are as follow
1. Create business partnerships with partner for growth and jointly development in long
run under fair competition framework according to procurement regulations and ISO
9001 starting from selection, evaluation of partners and price comparison.
2. Do not ruin reputation of your competitors, not seek information in dishonest way, not
copy violate intellectual property of other for personal gain
3. Do not call or accept to receive property or any other benefits beyond trade agreement
4. Conducting business with both public and private sector agencies including competitors
which should not be dishonest reputation of company or contrary to law
Customers
(1) Deliver quality products and services as meet or exceed customer expectations at
reasonable price
(2) Provide accurate, adequate and up-to-date information to customers to know about
products and services without any exaggeration on quality, volume or any
conditions of products or services.
(3) Comply with conditions to customer strictly in case any conditions cannot follow
then be sure to notify the customer in order to find the solutions
(4) Communicate with customers politely in order to meet customers’ trust
(5) Provide system and process for compliant about quality, quantity, safety of
products and services including speed of response or delivery to customers
(6) Maintain confidentiality of customers and not use them for their own benefit or any
wrong thing
(7) To provide advice on how to use company’s products and services effectively and
highest beneficial
Competitor and/or creditor
The company has a policy to promote trade freely and no policy to complete in any way in
order to obtain information illegally and unethical following guidelines apply
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(1) Conduct under the rules of good competition
(2) Do not seek and confidential information from your competitor in dishonest or
inappropriate manner
(3) Not destroy any reputation of competitor by making false allegation
Government:
Pay attention to transparency and consideration with honestly in dealing with government
agencies which may affect offending action and contradictory of principles, good management
including anti-bribery to state official for making convenient or benefit to company
By this, company and its subsidiaries has provide channels to communicates and facilities
partnership, customers and stakeholders can complaint and those complaints with fairness
2.1 Receiving and giving gifts or any other benefit
The company and its subsidiaries has operate their business with fairly competition however,
reception, receive or giving gift or acceptance of traditional practice in order to maintain good
relationship among customers with following guidelines:
1. Staff can give / receive gifts to/from any person in all following condition apply
(1) Not intentional act overwhelm, induce or reward any person to gain any
advantage or exchange explicitly or covertly to obtain help or benefits
(2) Gifts in name of company not from employee
(3) Gifts not in term of cash or equivalent to cash (e.g. gifts card or vouchers)
(4) Suitable for situation e.g. small gives during the festival such Songkran, Chinese
New Year or New Year which is considered as normal tradition
(5) To disclose / surreptitious
2. Business receptions and other expenses related to compliance with business contracts as
can be done but spend with reasonable and could check and follow up procedures in
accordance with requirement of work
3. Employee could receive gift as amount not exceed Baht 5,000 if cannot refuse then if
amount of gift exceed Baht 5,000 then need to report to head by using Gift Certificate Form
and send it to Human Resources in order to bring these gifts as reward to employees or
donate for charity as appropriate
In year 2018, executives and employees has not receive any gifts from trade partner
2.2 Non-infringement of intellectual property
Intellectual property of company and its subsidiaries such as copyrights, patent, trademarks,
trade secret as important to competitive advantage therefore directors, executives, and every
employees has a duty to keep and all right reserve and all those right with responsibility
Apart from this, directors, executives and every employees respect legitimate right of other
intellectual property as well
In year 2018, executives and employees has no process related intellectual property
2.3 Promoting social responsibility in business chain
The company has adopted a process and technology that care about potential environmental
impacts starting from selection of raw materials, choosing appropriate energy and technology to
ensure that production process has uses energy from resources for highest benefits
2.4 Environmentally friendly sourcing
Purchasing process is importance to manage the value of products by choosing quality
products and services together with reduce impact on environment. We do not only consider on the
price – to encourage change and instill consciousness on environmental to any stakeholders,
employees and deliverable have been modified by choosing products and services by taking into
account on impact of environment. The company has environmentally friendly sourcing of company
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and its subsidiaries which consists of compliance with law, control production process to be
environmental friendly, energy, water and waste management
The environmentally friendly procurement of the company and its subsidiaries consists of
Legal compliance Control of the production process to be environmentally friendly Energy
management, water management, waste management, etc.
The subsidiary has monitoring system, asses, select partners and follow up the operation by
taking quality, quantity and delivery into account as well as minimum requirement under labor law,
quality management system such as ISO 9001, ISO 14001 as following criteria
ISO 9001

ISO 14001

Partner evaluation standards

Partner evaluation standards

1. Quality control of raw material in accordance
with standards
2. Deliver raw materials on time
3. Quality of raw material as required

1. Efficient use of resources
2. Waste separation/dumping accurate by type
and location
3. There are protection system, contamination
control waste to environment
4. Ways to control chemical, materials, raw
material and hazardous materials
5. The delivery system uses vehicles that are in
good condition and not pollute
6. Prepare for emergencies
7. Safety Health and workplace environment
8. Compliance with environmental regulation
9. Corporate in solving environmental problem
10. No complaints from stakeholders / related
Person

Suppliers, Service Providers and Distributors
Subsidiaries has work assessment and visit trade partner, service providers and distributors
regularly to ensure compliance with ISO 14001 of environmental management system and energy
conservation policy and environment. The company has systematically selection its partners to
ensure we comprised of partners who are legally operating and practice according to safety and
occupational of health standards, environmental friendly thus supporting environmentally friendly
procurement as consider from products and services of entrepreneur who comply with environmental
standards or compliance with company’s standards such as compliance with law, uses of resources
and control of production, waste management. By this, for enhance capacity and efficiency to joint
business.
Consumers and Users
The company and its subsidiaries have recognized that business will sustainable must
understand need of customers. At the present, there is no limit to extent direct impact of business but
it has expansion in support sustainable development for society and environment in order to increase
competitiveness and value added to business.
2.5 Responsibilities to customers
The company and its subsidiaries have recognized satisfaction and confidence of customer
as importance key for company and its subsidiaries success by set policies and practices as follows:
(1)
Deliver quality goods and services with match or higher than expectation from
customers related to goods and services
(2)
Give correct information, enough and up to date situation and acknowledge to
customers about products and services without any exaggeration for customer to
misled about quality, quantity or condition of products and services
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Practice in accordance with condition to customer strictly if any of conditions cannot
be met then customer must inform in order to find the solution
Communicate with client politely, effective and meet customer’s trust
Provide system and process for complaints about quality, quantity and safety of
products and services including rapid in response and deliver
Keep customer’s information confidentially and do not use it for their own benefit
To provide advice on how to use company’s products and services effectively,
beneficial to customer

Standard and Customer Safety
The company and its subsidiaries have process the activities in order to maintain standard of
quality which includes prioritize roles on reduce impact to environmental. The subsidiaries has
announce policies and carrying out ISO 9001 : 2015 of quality management system certification, ISO
14001 : 2015 environmental management system and WRAP compliance
In year 2018, subsidiaries undertake environmental management in order to reduce impact on
any field continuously by examination of Environmental Management System Assessment ISO
14001: 2015. In addition, company has complied with requirement on Code of Conduct in term of
health, environmental and labor to ensure that subsidiaries have developed in accordance with
system and standard that are acceptable.
3. Anti-Corruption
The company and its subsidiaries against all forms of corruption with realization that bribery
and corruption are a serious threat to free and fair competition including cause damage to economic
and social development. There are no policies to offer bribes or compensations in any form either
directly or indirectly to business associate in order to obtain or retain advantage in business including
no payment policy or any other payment to expedite the process or facilitate
The company and its subsidiaries doing their business transparency, hold on to accuracy by
provides guidelines for combating corruption including raising awareness, values, and attitudes by
supporting activities that promote instill management and staff to compliance with applicable laws and
regulation, not encourage achievement of fraudulent work

The company and its subsidiaries has prioritize roles on anti-corruption and cultivate a
corporate culture by encourage orientation of new employees to prepare before commencement. In
addition, company also requires manager and supervisor to receive training on “Corruption Risk
Assessment” to communicate level of work force to be awareness and implementation to be in
practice thus company has set measurement of anti-corruption as follows:
Board of Director
- Show commitment to anti-corruption
- Chairman has commit to accreditation for measure of anti-corruption
Risk Management Committee
- Supervise and assess risk throughout organization
- Support on anti-corruption
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Audit Committee
- is a self-assessor on anti-corruption measures
- Review internal control system, risk management system and anti-corruption
Department of Internal Audit
Have efficient and effective internal control system which has audit and evaluation report to
Audit Committee and Board of Director
Directors, Executives, Employees and representation in term of business
Practice in accordance to anti-corruption policies and regulation by not involved in either
directly or indirectly
By this, Board of Directors have policies on anti-corruption in written for practices which has
approved from Board of Directors Meeting No.4-2017 held on November 13, 2017 so has been
prepared “Anti-Corruption and Corruption Policy” and published on company website
http://www.cenplc.com under the topic of “Good Corporate Governance”
From the company joined the signing of the Collective Action Coalition of the Thai private
sector in anti-corruption again on 2 July 2017. The company has provided a policy and guideline for
anti-corruption and corruption and bribery for business benefits including disciplinary action to
directors, executives and employees at all levels To cultivate good consciousness and discipline Have
a moral Leading to a corporate culture
In year 2018, no any complaints in title of Anti-corruption or take any bribe for beneficial
4. Respect of Human Rights
The company and its subsidiaries respect to law in accordance to Human Rights by not
discriminate on employment no matter the person’s nationality, race, ethnicity, color, religion,
language and disability terrorism is a factor in determining and judging employment. Employees are
volunteering to work, no child labor as respect rights and employee freedoms thus employees are
encouraged to develop their skills and maximize their potential by giving employees opportunity to
learn more thoroughly and consistently
In case, employees has unfair treatment on any issues – there are communication channel for
complain and report any clues which may be illegal together with correction process, protection on
complainant. Meanwhile, we focus on developing employees to train their skills and maximize their
potential by give opportunity to learn in case there are unfair treatments in any respect then could
complaint or give any clues together with give correction process and fair treatment to complainant as
well
5. Fair Practice in Labors
The company and its subsidiaries has policies to treat employees with fairness due to
company has recognizes that employees and important and valuable asset for company and
important factor for enhancing company’s image to its customers, partners, shareholders and other
stakeholders. The company has a policy to promote a strong corporate culture by increasing value of
work to be done, knowledge and ability to continuously develop potential of employees in line
Policies and Practices among employees to operate the business as follows:
(1)
Treat employees with courtesy and respect for individuality and dignity of humanity
(2)
Provide fair compensation to employees
(3)
To maintain safe working environment for life and property of employees
(4)
Appointment and relocation which includes rewards and punishment for employees
which based on good faith, knowledge, ability and suitability of employees
(5)
prioritize role on knowledge development of employee by providing
opportunity thoroughly and consistently
(6)
Listen to comments and suggestion based on professional knowledge of employees
(7)
Comply with laws and regulation strictly related with employees
(8)
Avoid any action that may affect security of employee or threatening and putting
pressure on mental state of employees
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(9)

The employee shall file a complaint in event of non-compliance with prescribed
system and procedures
The company and its subsidiaries has enter into the process to deal with complaints that
employee consider as misconduct thus it defined as policies and guideline for protecting employee or
clerk in “Code of Conduct”
Board of Director gives employees and stakeholders to complaint or makes a complaint when
found illegal, corruption or misconduct in the company which includes complaints if employees and
stakeholders are violated or unfair treatment through channel or process as set by company.
The company will listen and do any related process equally, fairly and transparently by
systematic and fair system of protection against complaints thus information of complainant will be
kept confidential
Protection of complaints
(1) The company will keep information and conceal the name, address or any information
which can be identified the complainant or data provider by restricted only who
responsible for investigating as can access such information
(2) The person who receiving information from officiate has duties to keep complaint
information and other relevant secretly, do not disclose information to anyone who is not
involved except as disclose under statutory duty
(3) The company will only disclose information as necessary by taking into account on safety
and damage of reporter and source of information or any person involved.
(4) Damage will be mitigated by appropriate and fair procedures.
(Details of complaint channel will be disclosed in our website http://www.cenplc.com under
the title of “Corporate Governance”
Recruiting and employment
Capital Engineering Network Public Company Limited Have a policy of recruiting and
employment by adhering to the principles of knowledge, ability, fairness, equality, non-discrimination
In terms of gender, race, religion, therefore giving importance to care and treatment of employees
fairly and on basis of respect for human rights by promoting participation and developing creative
thinking to create additional value for employees is an inspiration and a positive attitude towards work
Resulting in the development of work to its full potential. The employment policy and labor
management of the company Determined in accordance with the guidelines and standards of human
rights including job law International standard criteria Company management policy and customer
requirements
Year 2018, company has employees as at December 31, 2017 in totaling of 18 and continues
to work out a plan in order to match with the business under fluctuation economic situation by play
attention to resource allocate in term of value added or need for investment as well as adjusting work
process to be more effective
Employment of people with disabilities
The company and its subsidiaries are aware of potential and capabilities of disabled.
Therefore providing opportunities for disabled people who are ready to join the organization will
makes people with disabilities proud and can reduce their dependence on society in another way. The
rate of employment of the disabled person of subsidiary is in accordance with the law.
Management of wages, salary and benefits
The company and its subsidiaries has policies in term of remuneration management with
fairness as appropriate living conditions as well as standard of competition for business which based
on success of job consistent with capacity of equal treatment for male – female, sexual deviation,
people with disabilities to attract talented people to work with company and motivate employee to
develop the results for continuous operation. In addition, company provides welfare services which
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care about quality of life of employees beyond law to establish good relationship between employees
and company
- Benefits that promote future security such as welfare, providence fund, cooperative,
saving account, gratuity
- Benefit of living expenses such as uniform, arrangement for shuttle bus, transportation
fee, fuel surcharge, lunch and rent
Welfare and other benefits
The company and its subsidiaries comply with laws related to labor and welfare, aims to
encourage employees to have a good quality of life by providing welfare for employees at all levels
appropriately In accordance with the job characteristics and social status, support, promote and play a
role in organizing various activities as follows
Enhancing the quality of life and working happily
1. Happy Body
 Annual health checkup
 Substance abuse detection
 Arrange a nursing room and
have a doctor

2. Happy Heart
Encourage employee to be
Generous to each other
 Blood Donation activities
 Activities supporting
the product of the Koh Kok community
 Supporting the activities of Somdej Day
Taksin the Great and the Red Cross
 Supporting the Bike Warm Irak activity

3. Happy Society
Encourage love and unity Generous to
the community that they work and live
to have a good social and environment
 Sharing activities for society
 Children's Day Activity
 Loi Krathong tradition,
Khlong Nam Hu community
 Moral Enhancement Project,
sharing smiles, children and
disadvantaged social families
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4. Happy Family
 Watering and blessing
activities from adults

5. Happy Relax
 Color Sports Event
 Singing Contest

Security Management occupational health and working environment
The Company and its subsidiaries pay attention to compliance with laws, safety and
environment clearly and concretely. Including having a safety committee Occupational health and
working environment (Kor.Por.Or) Is representative of employees in reporting and recommending
measures or guidelines for correcting according to the law and working safety standards in order to
ensure the safety of work of the recipient Mao and outsiders who come to work or come to use
services in subsidiaries with the following actions
Safety, occupational health and working environment committee
SET BY LAW

Subsidiaries

Number of Employee

Number
Director

Employee

Board of Director
Male

Female

Total

UWC

100 but not exceed 500

7

400

15

2

17

RWI

100 but not exceed 500

7

159

12

1

13

Safety Officers
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AMOUNT

UWC

RWI

Amount

Amount

Male

Female

Total

Male

Female

Total

1. Jor.Por as Executive Level

11

3

14

5

2

7

2. Jor.Por as Supervisor Level

18

7

25

31

6

37

3. Jor.Por as Professional Level

1

1

2

1

-

1

TOTAL

30

11

41

37

8

45
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Details

UWC

RWI

31

10

- Less than 3 days

7

8

- More than 3 days

14

2

Statistic of Accidents
Statistic of leave due to sickness

Practice in accordance to law on safety and environment
The Company and its subsidiaries strictly adhere to laws, regulations, and safety and
environmental standards. By prescribing a practical guideline through the security policy occupational
health and working environment and environmental policy of subsidiaries. There are follow-up checks
to comply with laws, rules, regulations and safety standards that are relevant to business operations.
In 2018, there were no cases of violations of the safety and environmental laws and
regulations.
Creating safety awareness
Subsidiaries cultivate safety awareness for employees at all levels by reviewing the roles of
safety in the work safety officers, management levels and supervisors. Use of personal safety
protection equipment Basic fire-fighting and fire evacuation

Organized the activity "Safety Week 2017"

Measurement of work environment
The subsidiary has measured the work environment including heat, light, noise, dust,
concentration, chemicals or vapors in the work area. To control environmental quality to meet safety
standards and held KYT activities every day before entering work

Inspection of various devices To be safe
The subsidiary has checked the safety of various work systems. By expert technicians to
maintain these devices to meet safety standards such as the boiler and boiler systems that use liquid
as a heat medium Overhaul crane
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Chemical management in accordance with the law
The subsidiary has controlled on use of chemicals in accordance with the law. To prevent
harmful to workers' health and environmental impact by creating a safety data sheet (SDS) and
informing the list of hazardous chemical names and details of the safety information of hazardous
chemicals according to law Clearly label the chemical container. With training on the correct and safe
use of chemicals for workers. There are appropriate and sufficient personal safety protection devices
for employees. Prepare control equipment for chemical spills. To reduce the impact on the
environment including emergency drills in case of chemical spills continuously every year

Emergency Training
Company and its Subsidiary has prioritize on preparing and response for emergency in case
of fire, chemical and boiler leak or explosion by regularly training provided to employees at least once
a year for safety in workplace, reduce impact on lives and assets of employees and companies. This
also creates confidence among stakeholder to organization and communities nearby.

6. Development in social and community
The company and its subsidiaries has jointly develop in social and communities which seem
as guideline for operation of company and its subsidiaries as show spirit for process of sustainable in
social and community development. It may reduce impact in social and environment. The company
also conducts activities that can meet need of society and community along with business operation
of organization. By this, subsidiaries has support knowledge to children and beneficial to career
Promoting and Development in term of Communities and Social
Educational
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Internship Program
- Chiangmai University
- Kasembundit University
- Kanchanaphisek Technical College Mahanakorn
- Rayong Technical College
- Rambhai Burni Rajabhat University
- King Mongkut University of Technology North Bangkok (Rayong Campus)
- Rajamangala University of Technology Isan
- Suranaree University of Technology
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Society

- Blood Donation
- Pour water of revered elders for blessing at Mabtaphut Industrial Estate
- Children’s Day activities projects
- CSR Project share spirit to society
- Khlong Nam Hu Community Tradition Project
- Koh Kok Community Product Support Project
- Local Support Project organizes National Children's Day event
- Project to support activities of King Taksin Day and the Red Cross
- Project to support the activity of "Bike Oon Irak"
- Project to promote morale, share smiles, children and families with
disadvantaged society

Encourage employee to participate and create value in society
Company and its subsidiaries encourage employees to contribute communities and society to
employee to understand scarification, cooperation, unity which creates good relationship between
employee and communities. Moreover, company and its subsidiaries also organize activities to be
one in term of thought, decision making in order to achieve business goals
CSR Project share spirit to society
Company and its subsidiaries has main purpose to support education to student in community
where company’s factory located or communities in wilderness by provide solar power transmission
towers and other equipment for long distance learning, scholarships, sport equipment, outdoor
equipment through other necessary to student and school which company has continue doing this
project
In year 2018, The subsidiary organized a project to support the underprivileged and
abandoned children. At the Chaiyapruek Foundation Nakhon Nayok Province

Co-Sponsored Local Children’s Day Program
In 2018, the subsidiary joined the National Children's Day event at Non Khwang Subdistrict
Administrative Organization, Ron Thong School, Don Mon School Buriram Province, Small Child
Development Center, Noen Krapop Temple and Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province
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Complaint from community
Company and its subsidiaries are beware of instillation and development of consciousness of
Board of Directors, Executives and employees throughout organization to participate in responsible of
society and community which may have impact on business operation. In addition, company joined
CSR-DIW project and has been certified by Ministry of Industry as participant in society, participation
in continuous and sustainable (CSR – DIW Beginner) throughout past business period. As a result,
not appear that subsidiaries have received any complaint from communities around the areas.
By this, subsidiaries are committed to maintain quality and standards of its operation and
develop for better to avoid negative impacts on society and community
7. Environmental Management
The company and its subsidiaries are doing their business which based on principle
management of environment throughout organization for better manages and develop the
environment. The ISO 14001 Environmental Management System happened for manage environment
including all employees within organization and trade partner are joined and practice according to
standard ISO 14001.
Management in Energy and Environment
Subsidiaries has set policy on conserve energy and environment together with targeting for
use as guideline for implement energy and raw materials as effective in energy and raw material with
most beneficial thus executives and all employees throughout organization adherence in common
practice
Energy and Environmental Management Policy
1. In accordance to related law, regulation which refer to conservation of energy and
environment of organization
2. Create corporate culture and create a consciousness in all level of employees to be
responsible for management on conservative of energy and environment
3. Support on promoting development of energy and environment which consider on impact
on energy and environment in every stage of production starting from design on product,
distribution, usage and manage of waste including sustainable use of resources.
4. Promote on conservation of energy and environment as all activities of company aim to
improve and develop usage of energy and natural resources efficiently and continuously
to reduce impact on climate change and ecosystems
5. Promote energy and environment management system starting from use of resource to
save, recycle, promote the healing and rehabilitation, replacement and continuous
surveillance and prevention in order to maintain natural ecosystem and well-being of
everyone
Management in term of Energy
Subsidiaries undertakes energy management and controls its office and factory by having
Energy Management Team by taking attention reducing energy consumption and reduce greenhouse
gas emission (carbon dioxide) in the meantime, through activities such as management for using
electricity consumption for device, production process in order to achieve goals set.
Management in Environmental
Subsidiaries has focusing on proactive business in term of conservation of environment as
aim for long lasting use of resource in accordance to ISO 14001 on controlling waste and pollution
which may occur. Moreover, considering on reduce pollution and greenhouse gas emission thus all
internal processes are planned, monitored, evaluate and review for continuous improvement.
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Sustainable use of resources
Company and its subsidiaries has follow clean technology guideline as monitored to ensure to
follow guidelines for continuous development of resources these can reduce use of resources as raw
material for production continuously. At the same time, company also take into account on costeffective use of resources by using recycle paper as environmental friendly to reduce natural
resources in term of production and administration of company
Management in Quality of Air
Subsidiaries give priority to management in quality of air which recognize that air pollution
affect climate change by subsidiaries has reduce and control waste from production process yearly to
prevent from pollution and impact on environment for controlling air quality will not affect environment
and surrounding communities.
Year 2018 subsidiaries has monitoring on quality of air and chemical in atmosphere – not
exceed standard according to Ministry of Industry as follow
UWC Air Pollution
Analyze amount of airborne contaminants from chimney
Measure Index

Unit

Results

Standard

TSP

Mg/M

47

240

RWI Air Pollution
Control by scrubber every point of air pollution and measurement
Parameter
1. Air Emission
Quality Monitoring

2. Working Area Air
Quality
Monitoring

3. Sound Level
Monitoring
(8 hours working)

Treatment
System

1) Hydrogen Chloride
(HCL)

Scrubber

2) Phosphate

Scrubber

Measure
Unit

Standard

Measurement

mg / m

3

200

7.098

mg / m

3

-

0.104

3) Sulfur Dioxide (SO2)

-

ppm

60

<1.3

4) Carbon monoxide (CO)

-

ppm

690

30.80

Scrubber

mg / m

3

<2

0.044

2) Benzene

-

mg / m

3

<0.5

0.036

3) Lead (Pb)

-

mg / m

3

<0.05

-

dB(A)

<90

85.6

dB(A)

<90

82.4

dB(A)

<90

84.0

dB(A)

<90

80.3

1) Hydrogen Chloride

8 hrs. (Working hours)
st

- 1 Drawing
- PCW1
- PCW2

-

Capital Engineering Network Public PLC.

407

Parameter

Treatment
System

Measure
Unit

Standard

Measurement

- PCS1

dB(A)

<90

81.0

- PCS2

dB(A)

<90

67.2

- Wire Rod

dB(A)

<90

80.9

- Wire Mesh

dB(A)

<90

75.8

- Hard Draw Wire

dB(A)

<90

86.0

Degree
Celsius

Not more
than

31.8

- Pickling
4. Heat Stress
Monitoring

st

- 1 Drawing
- PCW1

0

32 C

- PCW2
- PCS1
- PCS2
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30.1
30.4
30.7

-

30.7

- Wire Rod

31.2

- Wire Mesh

31.9

- Hard Draw Wire

31.9

- Pickling

31.8
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Chemicals in the atmosphere of UWC
The amount of chemical concentration in the working atmosphere
Measure Index

Unit

Sodium Hydroxide

mg/m

Hydrogen Chloride

Ppm

Inhalable Dust

mg/m

Zinc Oxide : Inhalable Dust

mg/m

Results

Standard

<0.40

2

0.016

C5

3

0.683

15

3

0.303

15

3

Remark: C = maximum hazardous chemical concentration limit at any time during work process

Emission of waste air from ENS power plant
Air quality monitoring from the vent chimney According to the announcement of the Ministry of
Natural Resources and Environment. The value does not exceed the standard as follows
Unit

Measureable
Quantity

Standard

Ø of the chimney

m

1.20

-

Chimney Temperature
Speed of wind In chimney
Air volume out from chimney

0

C
m/s
3
m /min

507
3.67
248.91

-

Content of Oxygen (O2)

%

16.8

-

Content of Dust (TSP)

mg/m

5.3

60

Sulfur Dioxide (SO2)

Ppm

<2.4

20

ppm

5.8

120

Sources
SGI Chimney
Fuel
Natural Gas

Parameter

Nitrogen Oxides in form of
Nitrogen Oxides Gas

(NO as NO2)

Management in Waste Water
Subsidiaries have controlling system in water quality that released from production process to
be used for chemical treatment in order to meet standard as set by Ministry of Industry. The waste
water from production process will not leave from factory but will have cesspool to be re-use in the
production process or for water plants.
In year 2018 subsidiaries have monitoring on waste water treatment from production process
which not exceed standard in accordance with Ministry of Industry
UWC Wastewater Production System
Standard

Measureable
Quantity

1. PH

5.5 – 9.0

8.9

2. Total Suspended Solids (TSS)

50 mg / l

<5.0

3,000 mg / l

1,117

120 mg / l

<40

5 mg / l

0.2

Parameter

3. Total Dissolved Solid (TDS)
4. Chemical Oxygen Demand (COD)
5. Zinc
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RWI Wastewater Production System

Parameter

Wastewater Treatment

1. pH

Standard
Measurement from
Industrial

Measure
able
Quantity

5.5 – 9.0

7.1

<200 mg / l

<2.5

<3,000 mg / l

1,640

< 10 mg / l

<5

< 750 mg / l

17

<500 mg / l

2

-

7.28

8. Color @ Original pH

<600 ADMI

7.28

9. Color @ pH 7.0

<600 ADMI

7.28

2. Total Suspended Solids
Through chemical
treatment system of
chemical and waste
water

3. Total Dissolved Solids
4. Oil & Grease
5. Chemical Oxygen
Demand
6. Biology Oxygen
Demand
7. Dissolved Oxygen

Waste Management of RWI
Waste
1. Garbage from office
2. Wire and Metal Scrap

Removal Method
-

Sludge from wastewater
treatment
4. Garbage from industries
(phosphates,
soap powder,
light bulbs, scraps of oil,
wastewater sludge
5. HCL Depletion
-

Sorted and Burned
Brought back to
re-melting
Separating for selling
Sort categories for
resale

Company Eliminated

Remark

Mabtaphut District

S-Chokechai
Company Limited

3.

6. Lead gravel

410

Annual Report 2018

-

Stabilize and landfill

Bring back into new
benefit
Bring back into new
benefit

Better World Green
Public Company Limited

S.K. Inter Chemical
Limited Partnership
GS Electronic Metal
Company Limited

Reference
by
Department
of Industrial
Works

8. Business operations that affect social responsibility
1. The company is being investigated by agency as having authority and duties of the
company to violate law in relation to the 8 principles of significance.
-None2. The business of the company is part or alleged that is a negative effect on the society, the
environment or does not comply with the 8 principles, especially in the case of appearing to
the public. Moreover is a case that may affect the business, reputation or trust of the company
significantly
-None-
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Explanation and Examination of
Financial Status and Business operation
1.

Analysis of Results of Operations

(1)
Revenue
The company and its subsidiaries has total income in 2018 was 3,268.78 Million Baht or
increased 687.49 Million Baht when comparing to the same period of year 2017 which was 2,581.29
Million Baht as increasing of 26.63 percent
Total sales of company and its subsidiaries was 1,688.47 Million Baht or increased 127.89
Million Baht or 8.20 percent when comparing to same period of year 2017 which was 1,560.58 Million
Baht due to as follows:

Subsidiary (Rayong Wire Industries Public Company Limited “RWI”) has total sales
from selling its products in 2018 was 1,010.61 Million Baht or increased 85.09 Million Baht (9.19
percent) when comparing to the same period of year 2017 which was 925.52 Million Baht due to
increase in sales volume as mainly from Prestressed Concrete Single Wire in the ratio of 49.68
percent and Wire Prestressed Concrete Strand in the ratio of 47.99 percent and other products of 2.34
percent of total sale

Subsidiary (Enesol Company Limited “ENS”) has total income from selling electricity
and heat energy in year 2018 was 237.64 Million Baht or decreased 0.25 Million Baht or 0.11 percent
when comparing to same period of year 2017 as amount of 237.89 Million Baht

Subsidiary (Ua Withya Public Company Limited “UWC”) has total revenue by
following products
Revenue from Industrial Products such as chain, motor and gear in totaling
10.42 Million Baht as 0.89 Million Baht (7.87%) decreased when comparing
the same period of year 2017 which was 11.31 Million Baht by these products
will only imported as per customers’ order
Revenue from investment in subsidiaries as concerning from selling
agricultural products amounting of 7.96 Million Baht as 22.76 Million Baht
(74.09%) decreased when comparing to same period of year 2017 which was
30.72 Million Baht
Revenue from investment in subsidiaries as concerning from selling
electricity to PEA amounting of 422.87 Million Baht as 67.48 Million Baht
(18.99%) increased when comparing to same period of year 2017 which was
355.39 Million Baht due to increase in sales volume

The company and its subsidiaries has total revenue from services as amounting of
1,029.54 Million Baht or 97.41 Million Baht (10.45%) increased when comparing to same period of
year 2017 which was 932.13 Million Baht due to UWC has more delivery to customers

Profit from investment as amounting of 416.78 Million Baht (short term loans) of 10.76
Million Baht and unrealized profit from changes in fair value of investment of 406.02 Million Baht

Other revenue in year 2018 of 134.00 Million Baht as 45.42 Million Baht (51.28%)
increased when comparing to the same period of previous year of 88.58 Million Baht as following
details:
Description
Profit from temporary investment
Revenue from selling scrap
Interest income
Revenue from Dividend receive
Other revenue
TOTAL

412

Annual Report 2018

2018
MB
53.33
39.68
0.34
40.65
134.00

2017
%

39.80
29.61
0.25
30.34
100.00

MB
49.83
35.55
0.98
2.22
88.58

2016
%

56.25
40.13
1.11
2.51
100.00

MB
4.18
24.56
32.31
0.24
6.69
67.98

%
6.15
36.13
47.56
0.35
9.81
100.00


The subsidiaries has revenue from selling scrap from raw materials in year 2018 as
amounting of 53.33 Million Baht or 3.50 Million Baht increased due to more sale in wire scrap and
more productivity

The company and its subsidiaries has more receive interest in year 2018 of 39.68
Million Baht (interest receive from bank, deposit for guarantee equity trading, finance lease receivable
of subsidiary (ENS))

Company and its subsidiaries has other revenue in year 2018 of 40.65 Million Baht as
subsidiary (ENS) received a refund from insurance because the business stopped
(2)
Gross Profit
In year 2018 the company and its subsidiaries has gross profit from selling products and
services as amounting of 46.25 Million Baht or 1.70 percent decreased when comparing to same
period of previous year which was 6.75 percent due to cost of raw materials (steel) increased more
than prices same as electricity (more sale in electricity) but still have a burden on cost of power plant
(Buriram Province) which cause loss (gross)

Gross profit from RWI equal to 5.59 percent (increased when comparing the same
period of previous year) which was 15.06 percent due to cost of raw material (steel) adjusted higher
than selling price. In addition, the company has some deteriorated product management and have
set up allowance for deteriorate products which cause company to have decline in gross profit

Subsidiaries (UWC, WJC) has gross profit from services of 6.77 percent as
decreased when comparing to same period of previous year which was 8.52 percent due decline
project delivery to customers in year 2018
(3)
Expenses
Year 2018, total expenses of company and its subsidiaries for expense equal to 3.311.82
Million Baht as 381.86 Million Baht compared to year 2017 which was 2,929.96 Million Baht as 13.03
increased by following reasons

Cost of goods sold of 1,711.87 Million Baht as 240.05 Million Baht (16.31%)
increased when comparing to same period of previous year which was 1,471.82 Million Baht by
fluctuation from sales volume and expenses in term cost from Power Plant in Buriram Province as
more selling electricity.

Cost for services of subsidiaries of 959.89 Million Baht as 107.16 Million Baht
increased (12.57%) when comparing to same period of previous year which was 852.73 Million Baht
by fluctuation from project deliver to customers

Cost from selling of 45.80 Million Baht as 5.98 Million Baht increased when
comparing to same period of previous year which was 39.82 due to more cost on sales volume and
expenses for marketing promotion in oversea

Administration expenses of 286.33 Million Baht as 45.99 Million Baht decreased
when comparing to same period of previous year which was 240.33 Million Baht due to Paradise
Green Energy Company Limited has recorded allowance for impairment of Fixed Assets of 49.38
Million Baht

Other expenses of 243.39 Million Baht due to subsidiary (UWC) has impairment of
goodwill of Paradise Green Energy Company Limited of 46.29 Million Baht, loss from impairment of
intangible asset of 154.21 Million Baht and loss of investment in affiliated company of 42.89 Million
Baht

Cost of financial of 64.44 Million Baht as 7.62 Million Baht (13.42%) increased when
comparing to same period of previous which was 56.81 Million Baht due to subsidiary has more loans
from institution
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(4)
Net Profit (Loss)

Year 2018 the company has total net loss of 133.07 Million Baht as 289.73 Million
Baht increased when comparing to same period of previous which was 156.66 Million Baht due to
unrealized profit on changes of goodwill (more investment)
2. Financial Analysis
As of December 31, 2018 company and its subsidiaries has total assets of 5,863.73 Million
Baht as 189.24 Million Baht decreased when comparing to same period of previous year which was
6,052.98 Million Baht which came from the following reasons.
- Cash and equivalent to cash of 142.25 Million Baht as 42.30 Million Baht decreased from
end of 2017 which was 184.55 Million Baht
- Short term loan of 916.28 Million Baht as 286.20 Million Baht increased from end of 2017
which was 630.08 Million Baht due to company and its subsidiaries has unrealized profit from
changes of goodwill (more investment)
- Trade account receivable and other debtor of 897.87 Million Baht as 43.63 Million Baht
increased from end of year 2017 which was 941.49 due to more revenue by increased in trade
receivable of 99.79 Million Baht, more accrued income from outsider of 32.84 Million Baht, decline in
trade account receivable (outsider) of 10.00 Million Baht, other debtor in related company (EMC) has
payback to subsidiaries of UWC of 171.65 and decreased in prepaid expenses of 13.42 Million Baht
- Short term loans of 8.68 Million Baht as 0.18 Million Baht decreased as year 2017 as
amount of 8.86 Million Baht
- Net inventory of 841.08 Million Baht as 47.25 Million Baht (5.95%) increased from end of
year 2017 which was 793.83 Million Baht due to more in processing work of 88.92 Million Baht, more
finished good of 20.56 Million Baht, good in transit of 33.81 Million Baht, less raw materials of 28.63
Million Baht, less factory material of 33.34 Million Baht thus subsidiary (UWC) has more work in
process of 84.85 Million Baht but decrease in raw materials of 80.97 Million Baht and factory materials
of 33.46 Million Baht). For RWI, more raw materials of 52.76 Million Baht and work in process of 2.82
Million Baht, finished good of 15.23 Million Baht and good in transit of 32.72 Million Baht
- Other current assets of 33.43 Million Baht as 13.59 Million Baht decreased compared from
year 2017 which has amounting of 47.02 Million Baht due to decline in over-paid purchase tax
- Non-current assets that are classified as for sale assets of 152.17 Million Baht due to
subsidiary (PGE) as subsidiary of UWC is in the process of selling property to a company which has
the cost amounting of 173.37 Million Baht as recognize loss from impairment of assets of 21.20
Million Baht
- Bank deposit with obligation increase of 36.71 Million Baht due to subsidiary (UWC) has
obligation in bank guarantee in order to issue guarantee letter to client under project contract
- Investment in joint venture company of 133.19 Million Baht as 11.11 Million Baht increased
from end of year 2017 which was 122.08 Million Baht due to subsidiary (UWC) has loss from
devaluation of investment in DIMET of 27.86 Million Baht and sharing loss of 9.36 Million Baht thus
amount of sell investment of 42.10 Million Baht, loss from sell investment of 15.56 Million Baht and
buy investment in affiliate company of 105.99 Million Baht
- Land, building and equipment of 1,625.01 Million Baht as decline of 260.93 Million Baht
(13.84%) from year 2017 as amounting of 1,885.94 Million Baht from purchasing fixed assets of 84.32
Million Baht but decreased from depreciation of company and its subsidiaries of 143.52 Million Baht
and decline from subsidiary (PGE) record impairment of machinery of 28.18 Million Baht
- Decrease in goodwill of 46.29 Million Baht due to impairment of goodwill of PGE
- Intangible asset of 174.23 Million Baht as decrease of 203.46 Million Baht or 53.87% when
compared to year 2017 which has amounting of 377.69 Million Baht as purchased more during the
year of 0.15 Million Baht and decline from amortization of 49.15 Million Baht and UWC had recorded
allowance for impairment of right under power purchase agreement of 154.21 Million Baht
- Other Non-current assets of 74.05 Million Baht as 7.85 Million Baht decreased or 9.58
percent from end of year 2017 which was 81.90 Million Baht by increased from subsidiary (ENS) has
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advance payment for equipment of 13.37 Million Baht and more from subsidiary (UWC) concerning
company withholding tax refund for year 2018 and 2017 but decline in receiving withholding tax
refund of year 2016 as amounting of 21.48 Million Baht.
3. Asset Quality

Net Account Receivable
Year 2018, company and its subsidiaries has net account receivable of 690.30 Million Baht by
whole from subsidiaries due to debtor of company amounting of 84.11 Million Baht by recorded as
fully recorded as allowance for doubtful account which can be classify into life of debtor as follows:

Remaining Duration
Debtor – Not Yet Due
Debtor – Overdue
0 – 6 months
6-12 months
More than 12 months
Total
Less – doubtful accounts
Net Doubtful Accounts

2018
Million
Baht
382.62

2017

48.07

Million
Baht
546.91

300.79

37.79

6.63
105.96
796.00
(105.70)
690.30

2016

67.99

Million
Baht
259.27

137.74

17.13

126.08

24.70

0.83

1.95

0.24

1.35

0.26

13.31
100.00
13.28
86.72

117.78
804.38
(119.67)
684.71

14.64
100.00
14.88
85.12

123.79
510.49
(143.78)
366.71

24.25
100.00
28.17
71.83

%

%

%
50.79

As December 31, 2018 Company and its subsidiaries has trade account receivable before
deducted the doubtful account of totaling of 796.00 Million Baht and doubtful account of 105.70
Million Baht therefore total amount of account receivable equals to 690.30 Million Baht by not yet due
debtor amounting of 382.62 Million Baht or equivalent to 48.07 percent, overdue debtor nor over 6
months amounting of 300.79 Million Baht or equivalent to 37.79 percent thus debtors of RWI as
amounting of 65.70 Million Baht, UWC as amounting of 235.10 Million Baht. Overdue debtor 6-12
months as amounting of 6.63 Million Baht or equivalent to 0.83 percent as debtor overdue more than
12 months as amounting of 105.96 Million Baht or equivalent to 31.31 percent as company debtor
amounting of 84.18 Million Baht (company has been prosecuted) and debtor of RWI as amounting of
2.30 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) of 18.89 Million Baht for allowance for doubtful account
of 105.70 Million Baht (consists of allowance for doubtful account of company 84.11 Million Baht,
subsidiary’s debtor of 2.72 Million Baht “RWI” and “UWC” of 18.40 Million Baht as considered by
executives as sufficient and appropriate amount.
For Trade Credit Policies, usually subsidiaries will give 7-90 days on credits at the present,
subsidiaries tries to improve on efficiency of collection the debts by asking for the payment of debts
when its due date and give short term credit for new customers. In summarized year 2018, average
duration of collecting money equals to 106 days which decreased when compared to year 2017 as
average of 95 days as RWI 80 days and UWC 116 days respectively.
Net Inventories
Total of net inventories equals to 841.08 Million Baht as 47.25 Million Baht increased or
equivalent to 5.95 percent when compared to year 2017 by the following details:
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Type of inventories
Finished Goods
Work in process
Raw Material
Factories supplies
Good in Transit
Total

2018
Million
Baht
68.83
378.95
334.92
24.57
33.81
841.08

2017
%
8.18
45.06
39.82
2.92
4.02
100.00

Million
Baht
60.14
289.03
385.83
58.83
793.83

2016
%

Million
Baht
76.09
165.04
339.10
45.54
625.77

7.57
36.41
48.61
7.41
100.00

%
12.16
26.37
54.19
7.28
100.00

As at December 31, 2018 Company and its subsidiaries had net inventories equals to 841.08
Million Baht by proportion of finished goods as calculate to 8.18 percent, work in progress equals to
45.06 percent for proportion of raw materials equals to 39.82 percent and proportion of equipment
equals to 2.92 percent and good in transit of 4.02 percent
If we consider on turnover of inventory will see that company and its subsidiaries has the
rational from 34.13 ( Year 2017) and 41.44 ( Year 2018) times when compared to duration of average
sale period equivalent to about 9 days as decreased when compared to year 2017 as average of 11
days. By this, it’s fluctuated by needs of customers as a consequence of the economic situation of the
country
4. Liquidity
 Cash Flow
In the year 2018 the company and its subsidiaries had cash and deposit money in the bank in
totaling of 142.25 Million Baht as decreased 184.55 Million Baht (year 2017) which decreased of
42.30 Million Baht which consists of the following activities.
Transaction

Million Baht

Cash Flows from (used in) operating activities

102.45

Cash Flows from (used in) investing activities

(35.82)

Cash Flows from (used in) financing activities

(108.94)

Cash or equivalent to cash (increase)
Affect from exchange rate
Cash at the end of year (loss)

(42.31)
0.01
42.30

In the year 2018, the company and its subsidiaries had positive value of cash flow of 102.47
Million Baht due to business operation for year ended December 31, 2018 after adjustment of
transaction which is not cash in revenue of 63.49 Million Baht, decreased in account receivable and
other receivable of 82.31 Million Baht, decrease of accounts receivable under the financial lease
agreement of 35.15 Million Baht, more inventory (left in stock) of 81.32 Million Baht, decrease in
other current assets of 13.59 Million Baht and non-current asset of 15.03 Million Baht, more trade
account payable and other payable of 63.49 Million Baht, decrease in revenue recognition of 28.14
Million Baht, employee benefit in term of retirement 5.59 Million Baht, more other current liabilities of
4.28 Million Baht, cash paid for interest of 54.43 Million Baht, cash paid for income tax of 45.54 Million
Baht, interest received (cash) 13.09 Million Baht and receive refund of withholding tax of 21.48 Million
Baht
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In part of cash for investment activities has negative number of 35.82 Million Baht as came
from company and its subsidiaries receive money from selling investment in trading securities of
156.93 Million Baht, subsidiaries (RWI, ENS) received money from selling available for sales
securities 769.16 Million Baht the company has receive money from selling investment in holding
mutual fund of 5.00 Million Baht, cash received from exercise of warrants (subsidiaries) of 9.74 Million
Baht, cash receive sell investment (affiliated company) of 42.10 Million Baht, cash receive sell
investment (subsidiaries company) of 9.33 Million Baht, cash receive from selling equipment of 0.01
Million Baht but there is paying cash in trading securities and warrants of 328.30 Million Baht,
securities for sale of 463.97 Million Baht, holding securities until maturity of 4.16 Million Baht, cash
paid for investment in subsidiaries of 25.80 Million Baht, subsidiary (UWC) paid for investment in
affiliated company of 105.99 Million Baht and paid for purchase fixed asset of 70.17 Million Baht
Cash in part of financial activities has negative number of 108.94 Million Baht due to
subsidiaries has short term loans from financial institution as amounting of 845.54 Million Baht,
subsidiaries pay short term loans to financial institution as amounting of 791.70 Million Baht,
subsidiary (UWC) has receive cash for issuance of debenture as amounting of 600 Million Baht and
receive from short term loan to other as amounting of 80.00 Million Baht, subsidiary (RWI) receive
money from issuance of ordinary shares (subsidiary) that received from non-controlling interest of
48.53 Million Baht, subsidiary (ENS) payback long term loans to financial institution as amounting of
24.96 Million Baht, subsidiary (UWC), payback for debenture of 800.00 Million Baht, repayments of
short-term loans from other companies of 40.50 Million Baht, subsidiaries payback debts under
financial lease agreement as amounting of 7.98 Million Baht, subsidiary (RWI) paid dividend to noncontrolling stakeholder as amounting of 17.87 Million Baht thus from above reasons make cash and
equivalent to cash decline of 42.31 Million Baht as at December 31, 2018 remaining cash equal to
142.25 Million Baht
5. Source of Funds
 Liabilities
As the end of year 2018, total liabilities of company and subsidiaries equals to 2,046.98
Million Baht which 89.80 Million Baht increase when company year ended to year 2017 as amounting
of 2,136.78 Million Baht due to increase from debenture, account payable and other creditors but
decline in short and long term loans from financial institution and accrued income
Current assets in year 2018 equals to 1,154.37 Million Baht which 631.93 Million Baht
decreased when compared to year 2017 as amounting of 1,786.30 Million Baht as main reason came
from subsidiary (UWC) paid for debenture of 800 Million Baht, increased bank overdrafts and shortterm loans from financial institutions of 54.86 Million Baht, more trade payable and other payable of
87.84 Million Baht (more trade payable (outsider) of 81.46 Million Baht and other payables of 35.22
Million Baht, decline in received of 10.11 Million Baht), decline accrued income tax of 16.89 Million
Baht, debts under financial lease agreement at maturity within 1 year has decreased of 1.43 Million
Baht, payable from purchase subsidiaries decline of 17.94 Million Baht
Other non-current liabilities in year 2018 as amounting of 892.61 Million Baht as increase of
542.13 Million Baht from year 2017 as amount of 350.48 Million Baht due to UWC has issuance of
debenture of 600 Million Baht, debts under financial lease agreement decreased of 6.90 Million Baht
due to payment according to contract, more deferred tax liabilities of 1.48 Million Baht, decline in
accrued income of 28.14 Million Baht, increase in employee benefit obligation of 0.22 Million Baht and
long term loan from financial institution of subsidiary (ENS) decrease of 24.96 Million Baht
Proportion of shareholders
As at December 31, 2018 Company had proportion of shareholders equals to 2,594.08 Million
Baht as 120.99 Million Baht decreased when compared to December 31, 2017 of 2,473.09 Million
Baht due to surplus from increase in change in proportion of subsidiaries and decline in loss form
operation of subsidiaries
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Sufficient Capital
As at December 31, 2018 the company and its subsidiaries has source of financing from short
and long term loans financial institution which expecting have enough sufficient funds


Appropriateness of capital structure or source of funds
As at December 31, 2018, the company and its subsidiaries has debt to equity ratio equal to
0.79 times as increased when compared to year 2017 as of 0.86 times due to the reduction of total
liabilities at the rate of 4.20 percent as main reason of decline in debenture and increase in proportion
of holding shares of 120.99 Million Baht or 4.98 percent due to more profit from business operations.


Adequacy of liquidity
As at December 31, 2018 – The company and its subsidiaries has ratio for liquidity of 2.62
times as decrease when company to year 2017 of 1.48 times thus expecting company and its
subsidiaries has current asset for pay off current liabilities of 2.62 times


Ability to repay debts and fulfill importance information on loan
As at December 31, 2018 – The Company and its subsidiaries has abilities to repay debts of
4.05 times as increased from year 2017 of (0.18) times seems that company and subsidiaries has
more abilities to repay debts with under loans conditions as well.


6. Factors may impact operation or Financial Status in the future
As nature business of company itself is to holding shares in other companies which may
affect business operation or financial status therefore company depends on business as invested and
to invest. At the present, company and its subsidiaries are invested in following businesses:
1. The subsidiary (UWC)
- As nature of business is produce High Voltage Steel Tower, Telecommunication Tower, substation Tower as main feature of revenue came from submit bids and receive projects for these bids
so its lead revenue from these vary in accordance to auction (projects). In the future, if company could
not get the project from submit bids so it will affect company as well. However, risk from fluctuation of
revenue may across therefore company is intent to commitment to development on personnel on
usage of technology in order to deliver to customer as according to international standard, on time
deliver, meet customer need
- Energy Business which process by subsidiaries of UWC (Power Plant which sell electricity
to PEA as main factor affecting operation is ability to continuously distribution of electricity and fuel
continuously which includes cost controlling on price of raw materials. By this, UWC has establish
new subsidiary in Cambodia in order to supplementary supply of wood materials in order to send as
fuel to Power Plants in group and also have plan to management chopped wood itself together with
finding areas in order to manage crops to support on cost of production of Power Plants. By this, each
project for Power Plants has find reserve materials in advance of 15-30 days
2. The subsidiary (RWI) as nature of business is produce and distribute of PC-Wire, Welding
Wire by main feature as affect business operation are raw materials, fluctuation of exchange rate,
competition in term of price which will cause decline in gross profit and depends to economic situation
as customers need more or less product
3. The subsidiary (ENS) which manufacturer in managing electricity plants and solar energy
to The SCG Ceramic Public Company Limited and selling electricity to Sosuko Ceramic Company
Limited as main feature affect business operation is when there is stop on machinery which lead
production process of electricity and heat energy as a result company has no revenue from operation
and may need to pay fines due to inability to perform its contract and also in case of price of industrial
gas and natural gas (adjust all times) these may lead business operation as well.
4. The subsidiary (PLE) as nature of business is construction, tunnel excavation – main
factors which may impact business operation is practice in accordance to contract for specified
period. There are many factors to concern with operation such as turnover of space for operation,
cost of re-location of machinery and etc.
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5. The subsidiary (WJC) as nature of business are construction of steel structure, design and
metal forming service as obtain works within country and oversea of Petrochemical Industrial, Energy
Industry, High Voltage Poles, Telecommunication Tower and other as use steel for construction
therefore changes of raw materials price will affect cost of WJC thus in order to prevent risk from
determine in selling price and set bid price for various projects, keep surplus of profit in a level which
can complete with other entrepreneurs and continuously develop and improve in term of production in
order to control cost of production to the optimum level
The company have target to invest in business which get along with current business of
subsidiaries and Affiliate Company or potential to growth of business in accordance to economic and
society.
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Corporate Governance Report from Audit Committee
To Shareholders
Audit Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has consists of 3
people is fully qualified and experienced. Year 2018, there are 5 times of Audit Committee meetings
as name of audit committees attends the meetings as follows.
Attended
Dr. Visit
Ongpipattanakul
Chairman of Audit Committee
5/5
Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
Audit Committee
4/5
Associate Professor Dr.Pusit
Lertwattanaruk
Audit Committee
4/5
Audit Committee has practices under duties and responsibilities as assigned by Board of
Directors in order to ensure that company has adequate corporate governance which in accordance
to good corporate governance of Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of
Thailand thus Audit Committee has held the meeting for consideration and commendation on critical
issues with management team, auditors, internal auditors and report those practical includes any
suggestion to Board of Directors quarterly in order to proceed with matters that the Board of Directors
deems appropriate which can summarized as follows:
To review Financial Report
Audit Committee has reviewed information of financial statement each quarter and 2018
annual report as passed reviewed from auditors. By this, executives and auditors has
consulted this reviewed on rectitude, completely before comment on report of financial
statement, adjustable of accounts as affected financial statement which includes enough
information to be disclosed and remarks from auditors.
Audit Committee had conformed to auditors mentioned report of financial statement had
made with correction follows standard of financial reporting. Moreover, disclosures of
important information in Noted to Financial Statement are sufficient, completely and trusted
with selected reasonable of accounting policies includes disclosure of sufficient importance
information in Note to Financial Statement as beneficial to users of financial statement. Apart
from this, Audit Committee had 1 time meeting with auditor (no management) for discussion
of audit plans, independence in performing duties and express opinion of auditors by giving
importance to presentation of information correctly, completely, sufficiently
The adequacy of internal control system and Internal Audit
Risk Management and Corporate Governance
-

Audit Committee has reviewed company to have effective internal control system by
considering from conclusion on results of internal audit and monitoring quarterly as cover any
important system of company together with suggestion for beneficial. Apart from this,
considering on internal control system of company follows COSO of year 2013 as adjusted of
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand. By this, there is
not any error which make less effective in internal control system therefore Audit Committee
seems that company has adequate of internal control system

-

Audit Committee has verified the internal control systems by reviewed practices and
responsibilities in order to make sure that has processes are conducting appropriate internal
investigation with effectively. Apart from this, approved of work plans annually, internal audit
has make of risk plans respectively and adjust audit plans in order to be consistent with
changes in risk throughout further practices follows internal audit plans. Audit Committee has
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opinions on internal audit control system is independent, adequate and practices of internal
audit are relevant as required, good communication among executives and auditors and
support any practices of Audit Committee
-

Audit Committee has reviewed on risk management as appropriate and effective by review
importance risk factors which disclosed in annual report

-

Capital Engineering Network Public Company Limited has encourage all levels of employees
to be consistency in ethics and integrity in term of anti-corruption for create culture and values
of organization through anti-corruption policies as have a way to point out clues to
management and all staff levels and show intention to participate in Anti – Corruption to
increase effectiveness in corporate governance by files self-assessment in form of Anti –
Corruption in order to get certified from Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption (CAC)

Practices in accordance to rules
-

Audit Committee has Reviews Company related to law abiding from Securities and Exchange
Commission and The Stock Exchange of Thailand, regulations from Capital Market
Supervisory Board and other relevant to business operation including obligations that the
company has with third parties, Audit committee has no any issue that contradictory to law
and requirements

Related Transaction
Acquisition and Disposition of Assets
Audit Committee has considered on related transaction of company with person or related
juristic person or any transaction as conflict of interest to company follows regulation of
Securities and Exchange Commission and any other related division to make sure that has
highest return to company
Audit Committee has agreed with Boards on related transaction as company has practices in
accordance with reasonable, equitable and highest return to company includes important
information has been disclosed and shown in financial statement also in noted to financial
statement completely and adequately
-

Audit Committee has considered transaction on acquisition of assets for size and value which
may affect financial status and business operation in accordance to rules and guidelines of
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand and Capital
Market Supervisory Board

-

Audit Committee has comments and report to supervisor of accounting and finance;
acquisition and disposition of assets happened, the company follows rules completely and
correctly

To maintain quality of Audit committee
-

Audit Committee has reviews its charters to be in accordance to current situations as
approved by Board of Directors every year. Mentioned charter still complete and consistent to
assigned duties and comments on those practical under Audit Committee Charter

-

Audit Committee has reviews and evaluates performance in accordance to charters and good
corporate governance as results Audit Committee has perform duties efficiently with
independence in accordance to good practices and Audit Committee Charter which help to
strengthen the good corporate governance system effectively.
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-

Audit Committee has prepare performing report to Board of Directors for acknowledgement
quarterly thus year 2018 there are 4 reports in total

External Auditors
Audit Committee has considered on independent evaluation and performance of auditors year
2018 and saw that the overall performance was satisfactory and compared auditor fee for
year 2019 (proposed) which increased due to business operation of company and its
subsidiaries includes current economic conditions to consider on proper remunerations
Audit Committee has comments to Board of Directors to approve from shareholders meeting
of appointment of Dr.Suwatchai Meakhaamnouychai C.P.A. Registration No. 6638, and/or Mr.
Chavala Tienpasertkij C.P.A. Registration No. 4301, and/or Dr.Kiatniyom Kuntisook C.P.A.
Registration No. 4800, and/or Mr. Wonlop Vilaivaravit, License No. 6797 from DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT COMPANY LIMITED (“DELOITTE”) as company’s
auditor for year 2019 as remuneration fees of Baht 2,020,000 (Quarterly Financial Statement
of company and Consolidated Financial Statement)
Overall comments and concerns
From duties of Audit Committee in year 2018 so believed that company has accurate and reliable in
term of accounting and financial report system, adequate internal control, effective in term of risk
management, good corporate governance includes any practice in accordance with laws, regulations
and any related rules for business operation.
In the performance, Audit Committees has use their knowledge, can be attributed to the conservative
and independent enough and no limitation on receive information from executives, employees and
related person including any suggestion in order the have benefit in every division equally.

In the name of Audit Committee

Chairman of Audit Committee
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Report on Responsibilities of the Board of Directors on Financial Reporting
Financial Statement of Capital Engineering Network Public Company Limited was made
under policies of Board of Directors which in accordance with basic accounting principles and
recorded adequately together with using judgment for estimating Financial Statement to reflect the
reality in company operation.
The Board of Directors has realized an importance of quality of Financial Statement by review
on Financial Statement and disclosed importance information in Notes to Financial Statement
together with explanation and analysis to beneficial of shareholders and investors.
In this regard, the Audit Committee which consists of Independent Director of responsible for
the quality of financial statements. The Audit Committee has examined financial data, internal control
and audit systems to ensure suitability and efficiency to ensure recording of accounts to be accurate,
complete and adequate includes to prevent corruption or unusual by comments of this investigation
appeared in report of Audit Committee which disclosed in this year annual report.
From Management Structure and Internal Control System and reviews from Certified Public
Accountant, it is reasonable confident to believe that the Financial Statement of the company as of
December 31, 2018 shows operating results, cash flow with reasonable accuracy accounting to basic
accounting principles.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman
and Acting Chief Executive Officer
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TO THE SHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Capital Engineering Network
Public Company Limited and its subsidiaries (the “Group”) and the separate financial
statements of Capital Engineering Network Public Company Limited (the “Company”)
which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at
December 31, 2018, and the related consolidated and separate statements of profit or loss
and other comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the
year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present
fairly, in all material respects, the financial position of Capital Engineering Network Public
Company Limited and its subsidiaries and of Capital Engineering Network Public
Company Limited as at December 31, 2018 and its financial performance and its cash
flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards
(“TFRSs”).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Federation
of Accounting Professions’ Code of Ethics for Professional Accountants together with the
ethical requirements that are relevant to the audit of the consolidated and separate financial
statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the consolidated and separate financial statements of the
current period. These matters were addressed in the context of our audit of the
consolidated and the separate financial statements as a whole, and in forming our opinion
thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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Key Audit Matters
Impairment on investments in subsidiaries in the
separate financial statements and of intangible assets
in the consolidated financial statements
As there are certain subsidiaries having net loss
continuously and substantial deficit as at December 31,
2018 which the Company’s management consider as
indicators of impairment on investments in the
subsidiaries in the separate financial statements and on
intangible assets of those subsidiaries in the consolidated
financial statements. As such, the Company’s
management estimate realizable values of its investment
in subsidiaries and of intangible assets of such
subsidiaries for consideration of their losses on
impairment. The realizable values are estimated at higher
of their values in use and their fair values less costs to sell
those assets. Values in use are estimated by exercising the
Company’s management judgment in connection with
the judgement on significant assumptions to forecast the
results of operations including costs of production and
administration, long-term growth rate and weighted
average cost of capital (discounted rate) of each
subsidiary.
We consider that the exercising of management’s
judgment relate to significant assumptions for estimation
of losses on impairment on investments in subsidiaries in
the separate financial statements and on intangible assets
of those subsidiaries in the consolidated financial
statements are key audit matters because of materiality of
transactions and complexity of estimation of realizable
values of the Company’s investments in subsidiaries and
of intangible assets of the subsidiaries in foreign
countries.

Key Audit Responses

Key audit procedures were included:
• Understanding the impairment consideration
process and related internal control procedures.
• Reviewing design and implementation of the
internal control procedures related to impairment
consideration process.
• Performing substantive testing as follows:
- Understanding
and
evaluating
the
appropriateness of the methodology used to
calculate the net realizable value of
investments
in
subsidiaries,
including
examining the information in relation to the
managment consideration of impairment
indicators for investments in subsidiaries.
- Evaluating the reasonableness of key
significant assumptions used in estimating
future cash flow by using the our valuation
specialist to determine independent estimates,
analyzing sensitivity of key assumptions by
comparing the assumptions with internal and
external data for assessing the management’s
judgement to estimate future cash flow and
considering the discount rate by analysis the
average cost of capital and other information
with other companies which can be compared
as well as testing calculation of asset’s
recoverable amount based on financial model.

The accounting policies and disclosure of investments
and impairment of investments in subsidiaries are in
Notes 3.5, 3.10 and 12, and of intangible assets of the
subsidiaries are in Notes 3.8, 3.10 and 15.

Other Matter
The consolidated financial statements of Capital Engineering Network Public Company
Limited and its subsidiaries and the separate financial statements of Capital Engineering
Network Public Company Limited for the year ended December 31, 2017, presented
herein as comparative information, were audited by other auditor, whose report thereon
dated February 23, 2018 expressed an unmodified opinion on those statements.
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Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises
information in the annual report, which is expected to be made available to us after the date
of this auditors’ report.
Our opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other
information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated and separate financial statements, our
responsibility is to read the other information identified above when it becomes available
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated.
When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein,
we are required to communicate the matter to those charged with governance and the
management of the Company.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated
and separate financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal
control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated
and separate financial statements that are free from material misstatement, whether due
to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is
responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the
Company’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial
Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and
separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether
due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
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economic decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate
financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate

financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s
and the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions
may cause the Group and the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and the

separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated
and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.

• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of
the entities or business activities within the Group to express an opinion on the
consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision
and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit
opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters,
the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
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We also provide those charged with governance with a statement that we have complied
with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with
them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine
those matters that were of most significance in the audit of the consolidated and separate
financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We
describe these matters in our auditors’ report unless law or regulation precludes public
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that
a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of
doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such
communication.

BANGKOK

February 27, 2019
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Dr. Suwatchai Meakhaamnouychai
Certified Public Accountant (Thailand)
Registration No. 6638

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2018

2017

2018

2017

ASSETS
CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents

8.1

142,252,204

184,553,022

8,124,914

25,549,622

9

916,283,311

630,080,130

469,809,568

163,775,749

10.1

897,874,065

941,499,921

25,061,399

13,389,799

10.2

38,064,192

35,147,008

Short-term loan

11

8,682,290

8,858,890

Inventories

12

841,076,118

793,826,080

33,434,473

47,023,383

Short-term investments
Trade and other current receivables
Current portion of receivables under
finance lease agreements

Other current assets
Non-current assets classified as held for sale 13
Total Current Assets

152,172,475

-

-

-

168,386,000
-

124,040,000
-

4,698,750
-

3,874,913
-

3,029,839,128

2,640,988,434

676,080,631

330,630,083

255,939,694

219,233,024

-

-

159,766,452

197,830,644

-

-

NON-CURRENT ASSETS

Deposits used as collateral

33

Receivables under finance lease agreements 10.2
Investments in subsidiaries

14.1

Investments in associates

14.2

Investments in joint ventures

14.3

133,187,199
-

122,076,045
-

999,151,365

975,248,195

-

-

-

-

Investment properties

15

402,981,826

404,688,426

402,981,826

404,688,426

Property, plant and equipment

16

1,625,013,547

1,885,938,651

5,144,452

1,096,101

Goodwill

17

-

Intangible assets

18

174,225,052

377,687,045

11,005

15,965

Deferred tax assets

19

8,738,140

76,337,792

2,936,803

72,384,897

74,046,286

81,906,172

2,419,797

1,419,737

2,833,898,196

3,411,986,316

1,412,645,248

1,454,853,321

5,863,737,324

6,052,974,750

2,088,725,879

1,785,483,404

Other non-current assets
Total Non-current Assets
TOTAL ASSETS

46,288,517

-

-

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2018

2017

2018

2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CURRENT LIABILITIES

Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions

20

380,369,239

325,510,525

Trade and other current payables

21

663,949,067

576,109,354

Short-term borrowing from other company

20

39,500,000

Current portion of long-term debentures

20

-

-

9,641,343

9,754,688

-

-

800,000,000

-

-

Current portion of long-term borrowings
from financial institutions

20

24,520,000

24,960,000

-

-

22

7,032,987

8,114,431

-

-

16,886,434

-

39,002,600

34,721,902

773,195

396,593

1,154,373,893

1,786,302,646

10,414,538

20,391,121

Current portion of liabilities under
finance lease agreement
Income tax payable

-

Other current liabilities
Total Current liabilities

10,239,840

NON-CURRENT LIABILITIES

Long-term debentures

20

Long-term borrowing from financial institution

20

Liabilities under finance lease agreements

22

Deferred tax liabilities

19

Deferred income

600,000,000

-

-

24,520,000

-

-

2,497,854

9,400,059

-

-

201,572,574

200,092,793

-

-

31,843,130

59,985,841

-

-

56,700,722

56,484,592

6,005,605

5,356,785

892,614,280

350,483,285

6,005,605

5,356,785

2,046,988,173

2,136,785,931

16,420,143

25,747,906

-

-

Non-current provision for employee
benefit obligations
Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITIES
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
AS AT DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2018

2017

2018

2017

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
(CONTINUED)
SHAREHOLDERS' EQUITY
SHARE CAPITAL

Authorized share capital
1,117,712,067 ordinary shares of Baht 1 each

24

1,117,712,067

24

745,141,929

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

Issued and paid-up share capital
745,141,929 ordinary shares of Baht 1 each,

-

745,141,929

-

fully paid
745,141,378 ordinary shares of Baht 1 each,

24

-

745,141,378

-

745,141,378

fully paid
SHARE PREMIUM

24

891,305,114

891,304,563

891,305,114

891,304,563

26

45,397,932

29,769,475

45,397,932

29,769,475

407,039,163

289,596,328

390,460,761

93,520,082

90,194,118

90,194,118

-

-

433,494

1,315,224

-

-

-

-

-

-

RETAINED EARNINGS

Appropriated - Legal reserve
Unappropriated
OTHER COMPONENTS OF EQUITY

Unrealised gain on revaluation of land
Unrealised gain on revaluation of
available-for-sale securities
Difference on translation of financial statements

66,141

Changes in controlling interest in subsidiaries

414,498,180

425,834,102

(61,253)

OF THE PARENT

2,594,076,071

2,473,093,935

2,072,305,736

1,759,735,498

NON-CONTROLLING INTERESTS

1,222,673,080

1,443,094,884

-

-

3,816,749,151

3,916,188,819

2,072,305,736

1,759,735,498

5,863,737,324

6,052,974,750

2,088,725,879

1,785,483,404

TOTAL ATTRIBUTIONS TO OWNERS

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2018

2017

2018

2017

Revenue from sales

1,688,472,199

1,560,583,461

-

-

Revenue from services

1,029,540,267

932,131,645

-

-

-

350,529,165

155,009,580

REVENUES

Gain from investment

9

416,775,787

Other income

27

133,996,704

88,578,178

65,050,238

8,714,840

3,268,784,957

2,581,293,284

415,579,403

163,724,420

1,711,867,731

1,471,822,385

-

-

Cost of services

959,893,550

852,732,145

-

-

Selling expenses

45,798,976

39,820,742

-

-

286,326,160

240,326,534

-

30,743,621

-

243,494,523

237,713,790

-

Total revenue
28

EXPENSES

Cost of sales

Administrative expenses
Loss from investment

9

Other expenses
Finance costs
Total expenses
Share of loss on investments in associates

14.2

64,436,470

56,811,473

3,311,817,410

2,929,970,690

33,558,840

33,558,840
-

37,286,690
91,920,629
1,488,487
130,695,806

(9,359,446)

(6,261,215)

-

(52,391,899)

(354,938,621)

382,020,563

33,028,614

(67,929,817)

44,461,883

(69,451,427)

(26,110,360)

(120,321,716)

(310,476,738)

312,569,136

6,918,254

PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
(EXPENSE) INCOME
INCOME TAX (EXPENSE) INCOME
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Notes
2018

2017

2018

2017

Other comprehensive income (loss)
Items that will not be reclassified subsequently
to profit or loss
Actuarial losses

23

-

(8,316,383)

-

(55,524)

Gains on revaluation of land

-

54,122,900

-

-

Less Income tax effect

-

(9,161,303)

-

11,105

2,768,903

1,921,062

-

-

(4,122,566)

(1,389,449)

-

-

Items that will be classified subsequently to profit or loss
Revaluation of available-for-sale securities
Less Reclassify of realised loss to profit or loss
Difference on translation of financial statements

322,488

(156,138)

-

-

Income tax relating to items that will be reclassified

270,730

(173,244)

-

-

36,847,445

-

(44,419)

(273,629,293)

312,569,136

6,873,835

6,918,254

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

(760,445)

FOR THE YEAR, NET OF TAX
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

(121,082,161)

FOR THE YEARS

PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Parent
Non-controlling interests

133,071,292

(156,664,553)

312,569,136

(253,393,008)

(153,812,185)

-

(120,321,716)

(310,476,738)

312,569,136

6,918,254

132,316,956

(142,520,811)

312,569,136

6,873,835

(253,399,117)

(131,108,482)

-

(121,082,161)

(273,629,293)

312,569,136

6,873,835

0.1786

(0.2102)

0.4195

0.0093

0.1786

(0.2246)

0.4195

0.0093

-

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
ATTRIBUTABLE TO:

Owners of the Parent
Non-controlling interests

EARNINGS (LOSS) PER SHARE

-

29

Basic earnings (loss) attributable to
owners of the parent per share
Diluted earnings (loss) attributable to
owners of the parent per share

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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Ending balance at December 31, 2017

745,141,378

-

-

-

Appropriation to legal reserve

Total comprehensive income (loss) for the year
891,304,563

-

-

-

-

-

-

-

Changes in controlling interest in subsidiaries

-

-

-

745,141,378

891,304,563

premium

fully paid-up

share capital

Share

29,769,475

-

345,913

-

-

-

-

-

29,423,562

- legal reserve

Appropriated

289,596,328

(159,803,427)

(345,913)

-

-

-

-

-

449,745,668

Unappropriated

Retained earnings

90,194,118

16,985,931

-

-

-

-

-

-

1,315,224

357,938

-

-

-

-

-

-

(61,253)

(61,253)

-

-

-

-

-

-

-

statements

securities

957,286

on financial

available-for-sale

73,208,187

translation

revaluation of

revaluation

Currency

Unrealised gain on

Gain on land

Other comprehensive income

Other components of equity

Attributable to owners of the parent

Consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

Issued and

-

9

Notes

share from non-controlling interest

Addition of investment in subsidiaries by purchasing

interest through warrants exercise

Acquisition in subsidiary's shares by non-controlling

Disposal of investments in subsidiary

Gain on sales of subsidiary's warrants

Changes in shareholders' equity for the year

Beginning balance at January 1, 2017

Annual Report 2018
425,834,102

-

-

(2,821,715)

-

(171,222)

5,237,791

169,417,722

254,171,526

subsidiaries

interest in

controlling

Changes in

2,473,093,935

(142,520,811)

-

(2,821,715)

-

(171,222)

5,237,791

169,417,722

2,443,952,170

of the parent

owners

Total

1,443,094,884

(131,108,482)

-

(10,608,080)

301,472

9,550,031

13,439,169

-

1,561,520,774

interests

controlling

Non-

3,916,188,819

(273,629,293)

-

(13,429,795)

301,472

9,378,809

18,676,960

169,417,722

4,005,472,944

equity

Total

UNIT : BAHT

891,305,114

Notes to the financial statements form an integral part of these statements

Ending balance as at December 31, 2018

745,141,929

551

-

-

-

-

-

-

-

551

Total comprehensive income (loss) for the year

-

-

-

-

745,141,378

891,304,563

premium

fully paid-up

share capital

Share

Issued and

-

14.1

9

14.1

Notes

45,397,932

-

15,628,457

-

-

-

-

-

29,769,475

- legal reserve

407,039,163

133,071,292

(15,628,457)

-

-

-

-

-

289,596,328

Appropriated Unappropriated

Retained earnings

securities

90,194,118

-

-

-

-

-

-

-

433,494

(881,730)

-

-

-

-

-

-

66,141

127,394

-

-

-

-

-

-

(61,253)

statements

available-for-sale

1,315,224

on financial

revaluation of

revaluation

90,194,118

Currency
translation

Gain on land Unrealised gain on

Other comprehensive income

Other components of equity

Attributable to owners of the parent

Consolidated financial statements

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUED)

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED

Appropriation to legal reserve

Purchases subsidiary's shares

Dividends paid by subsidiary

Gain on sales of subsidiary's warrants

Disposal of investments in subsidiary

Shares to be issued from exercise of warrants

Changes in shareholders' equity for the year

Beginning balance as at January 1, 2018

Capital Engineering Network Public PLC.
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414,498,180

-

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,857,114)

425,834,102

subsidiaries

interest in

controlling

Changes in

2,594,076,071

132,316,956

-

-

-

7,713,172

(191,980)

(18,856,012)

2,473,093,935

of the parent

owners

Total

1,222,673,080

(253,399,117)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

-

9,567,763

67,081,437

1,443,094,884

interests

controlling

Non-

3,816,749,151

(121,082,161)

-

(25,804,464)

(17,867,423)

7,713,172

9,375,783

48,225,425

3,916,188,819

equity

Total

UNIT : BAHT

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF SHAREHOLDERS' EQUITY (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Separate financial statements
Retained earnings

Issued and

Share

paid-up

premium

share capital
Beginning balance at January 1, 2017

745,141,378

Appropriated

Unappropriated

- legal reserve
891,304,563

29,423,562

Total
equity

86,992,160

1,752,861,663

Changes in shareholders' equity for the year
Current period legal reserve

-

-

345,913

Total comprehensive income for the year

-

-

-

(345,913)

-

6,873,835

6,873,835

Ending balance at December 31, 2017

745,141,378

891,304,563

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

Beginning balance at January 1, 2018

745,141,378

891,304,563

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

551

551

Changes in shareholders' equity for the year
Issuance of ordinary Shares from exercise of
warrants
Current period legal reserve
Total comprehensive income for the year
Ending balance at December 31, 2018

-

-

-

-

745,141,929

891,305,114

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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15,628,457
45,397,932

(15,628,457)

1,102
-

312,569,136

312,569,136

390,460,761

2,072,305,736

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

(52,391,899)

(354,938,617)

382,020,563

33,028,614

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit (loss) before income tax expense
Adjustments for:
Depreciation and amortization

28

192,713,727

183,429,725

1,058,651

2,411,443

Interest income

27

(39,683,424)

(35,552,904)

(8,272,229)

(4,661,375)

Interest expenses

28

64,436,470

56,811,473

Dividend income

27

Doubtful accounts (reversal)
Doubtful accounts on loans (reversal)

-

1,488,487

(344,076)

(981,564)

(46,709,912)

(981,564)

(13,971,087)

(5,318,029)

(3,886,111)

(60,000)

28

(9,452,383)

28

34,073,161

-

-

8,000,000

Loss of allowance for decline in value
of inventories (reversal)
Loss on impairment of investment in subsidiary

28

Loss on impairment of fixed asset

16

49,377,727

Loss on impairment of intangible asset

18

154,205,810

Write-off equipment

16

(Gain) loss on disposal of equipment
Write-off warrants held as trading securities

-

-

-

22,402,859
-

-

(443,301)

-

-

83,842,859

-

-

-

-

125,546

(998,466)
9

(1,896,876)

71
(1,282,400)

77,770
-

-

2,406,925

-

2,406,925

(405,977,462)

33,691,788

(339,786,781)

33,691,788

Unrealized (gain) loss on change in fair value
of trading securities
Unrealised gain on change in fair value
of trading securities in mutual fund
Gain on sales of trading securities

(39,255)

(60,200)

(39,255)

(60,200)

(10,758,179)

(2,039,616)

(2,263,809)

(2,039,616)

-

(Gain) loss on sales of warrants held as trading securities

Gain on sales of trading securities in mutual fund

(726,346)
(891)

-

(934,497)

(726,346)
(891)

(505,483)

(1,011,935)

(170,376,837)

Gain on sales of subsidiary's warrants held
as trading securities

9

-

-

Gain on sales of available-for-sale securities

(4,029,024)

Loss on sales of investments in associates

15,556,076

Gain on sales of investments in subsidiaries

9

Unrealised gain on exchange rate
Employee benefit obligations - Benefit expense
Share of result of investment - equity method

-

-

-

-

-

(7,426,494)

1,854,722

(2,163,672)

5,807,604

6,152,146

14.2

9,359,446

6,261,215

-

-

54,946,525

-

-

46,288,517

52,315,653

-

-

27,860,932

110,754,937

-

-

63,477,546

122,219,723

14

Loss on impairment of goodwill

17

-

-

(17,399,811)

23

Loss on impairment of investment in joint venture
Loss on impairment of investment in associate

(410,500)

(2,023,447)

648,820

(26,951,712)

Capital Engineering Network Public PLC.

838,028

(31,025,318)
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (CONTINUED)

Changes in operating assets and liabilities
Trade and other current receivables (increase) decrease

82,310,327

(256,483,039)

Receivable under finance lease agreement (increase) decrease

35,147,008

(2,693,616)

Short-term loan decrease
Inventories increase

5,576,272

-

(81,323,199)

(169,985,477)

(6,555,723)

(601,189)

-

-

-

-

-

-

Other current assets (increase) decrease

13,588,910

(8,368,853)

(721,273)

(277,815)

Other non-current assets (increase) decrease

15,025,341

(10,764,122)

(1,000,060)

(577,880)

Trade and other payables increase (decrease)

63,487,030

234,723,179

(113,346)

(128,543)

(28,142,711)

25,047,975

-

-

(5,591,474)

(6,588,718)

-

-

4,280,698

6,094,486

Deferred income increase (decrease)
Employee benefit obligations - benefit payment
Other current liabilities increase (decrease)
Cash (used in) generated from operations
Interest received
Interest paid
Income tax refund received
Income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities
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376,602

(5,957)

167,835,748

(66,798,461)

(34,965,512)

(32,616,702)

13,093,901

35,382,065

3,166,353

1,050,886

(54,425,689)

(55,975,868)

-

21,483,264

21,456,240

-

(45,535,153)

(48,489,693)

(10,345,737)

(28,857,167)

102,452,071

(114,425,717)

(42,144,896)

(62,243,393)

(1,820,410)
-

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Acquisition of trading securities
Acquisition of trading securities in mutual fund
Acquisition of warrants held as trading securities

(315,617,305)

(73,692,733)

-

(146,605,429)

(12,676,105)

(2,190,969)

(23,472,070)
(12,582,544)

(73,692,733)
(146,605,429)
(2,190,969)

Acquisition of held-to-maturity securities

9

(4,158,140)

(82,858,254)

-

-

Acquisition of available-for-sale securities

9

(463,970,000)

(511,760,000)

-

-

(25,804,464)

(10,262,372)

Acquisition of investments in subsidiary, net

(25,804,464)

Acquisition of investments in associate

14.2

(105,989,568)

(11,880,034)

Cash paid for short-term loans to related party

30.6

-

(9,347,802)

(58,746,000)

(82,500,000)

(192,471,587)

(5,055,113)

(82,104)

Acquisition of equipment
Acquisition of intangible assets

(70,168,033)
18

Proceeds from sales of trading securities
Proceeds from disposal of warrants held for trading
Proceeds from sale of available-for-sale securities
Proceeds from sales of trading securities' in mutual fund

(152,330)

(132,100)

-

-

58,388,441

-

-

156,932,161

16,366,906

16,366,906

-

2,917,315

-

769,156,458

174,700,000

-

5,000,000

293,431,017

5,000,000

139,000,000

9,735,025

-

9,735,025

211,726,710

42,101,960

-

2,917,315
-

Proceeds from disposals of subsidiaries warrants
held for trading
Receipt from sale of investment in associate

-

-

Proceeds from sales of investment in subsidiary

14.1

9,327,788

-

9,327,788

19,986,408

Receipt from short-term loans

30.6

3,876,111

-

18,276,111

5,000,000

Proceeds from disposals of equipment

9,898

Proceeds from disposals of investment property
Dividends received
Increase in restricted cash
Net cash provided by (used in) investing activities

2,942,000
27

344,076

560,982
981,564

(36,706,670)

(39,708,024)

(35,817,138)

(591,951,520)

2,942,000
46,709,912
24,719,086
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CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
UNIT : BAHT

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2018

2017

2018

2017

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Bank overdraft increase (decrease)

-

17,935,905

-

-

845,542,354

344,830,067

-

-

600,000,000

-

-

-

80,000,000

-

-

-

211,726,710

-

-

Proceeds from short-term borrowings from
financial institutions
Proceeds from issuance of debentures
Proceeds from short-term loan from third party
Proceeds from sale of subsidiary's warrants

-

Proceeds from exercise of subsidiaries' warrants

1,102

-

48,529,195

-

1,102

-

Proceeds from issuing ordinary share of subsidiary
paid by non-controlling interest

-

-

Proceeds from exercising warrants by non-controlling
interest of subsidiary from issued shares

25

-

9,336,003

-

-

14.1

-

19,986,408

-

-

Proceeds from sale of investment in subsidiary
with no loss control
Repayment to short-term loan to third parties

(40,500,000)

-

-

-

(791,704,608)

(339,388,220)

-

financial institutions

(24,960,000)

(24,960,000)

-

-

Repayment to debentures

(800,000,000)

-

-

-

-

-

-

Repayment to short-term borrowings from
financial institutions

(59,388,220)

Repayment to long-term borrowings from

Repayment to liabilities under finance lease agreements

(7,983,649)

Dividends paid

(9,731,684)

(17,867,423)

-

(108,943,029)

229,735,189

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(42,308,096)

(476,642,048)

(17,424,708)

(29,393,945)

Cash and cash equivalents at beginning of the year

184,553,022

661,196,460

25,549,622

54,943,567

Net cash provided by (used in) financing activities

Effects of exchange rate
Cash and cash equivalents at end of the year

Notes to the financial statements form an integral part of these statements
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7,278
142,252,204

(1,389)
184,553,023

1,102

8,124,914

(59,388,220)

25,549,622

CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

1.

GENERAL INFORMATION

Capital Engineering Network Public Company Limited (“the Company”), is incorporated
in Thailand and is registered as a listed Company in the Stock Exchange of Thailand on 10
May 1991. The address of the Company’s registered office is as follows:
1011, 17th Floor, Supalai Grand Tower, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok.
The company is a holding company.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as the Group.
The principal subsidiaries’ operation of the Group are summarised as follows:
Name of the entity

Type of business

1. Rayong Wire Industries Public Company Limited
(“RWI”)

Manufacturing and distributing prestressed concrete wire,
prestressed concrete strand wire and welding wire

2. Ua Withya Public Company Limited (“UWC”)

Manufacturing and distributing industrial equipment and transmission
line towers, telecommunication towers, and distributing substation
steel structures

3. Enesol Company Limited (“ENS”)

Manufacturing and distributing electricity and heat energy

4. Pipe Line Engineering Company Limited (“PLE”)

Construction and tunnel excavation

5. Evergreen Biomass Company Limited (“EBM”)

Distributing fuel for power plant

6. WJC Enterprise Co., Ltd. (“WJC”)

Fabrication construction and design

7. Paradise Green Energy Company Limited (“PGE”)

Biogas power plant business, and agricultural

8. UWC Komen Biomass Company Limited (“UKB”)

Biomass power plant project

9. UWC Solar Company Limited (“SLR”)

Solar power plant

10. Satuek Biomass Co., Ltd. (“SATUEK”)

Biomass power plant project

11. UWC Amphan Biomass Company Limited (“UAB”)

Biomass power plant project
(1)

12. Green Energy Planatation Company Limited (“GEP”)

Manufacturing and selling agricultural products

13. UWCC (Cambodia) Company Limited (“UWCC”)

Manufacturing and selling woodchips

(1)

As at April 30, 2018, Ua Withya Public Company Limited sold investments of Green Energy Plantation Company Limited of 11,000 shares at Baht 5 per share, totalling
Baht 55,000, as a result, Green Energy Plantation Company Limited is not the Company’s subsidiary since such date.
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BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1

The Group maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its statutory
financial statements in the Thai language in conformity with Thai Financial
Reporting Generally.

2.2

The Group’s financial statements have been prepared in accordance with the Thai
Accounting Standard (TAS) No. 1 (Revised 2017) “Presentation of Financial
Statements”, which was effective for financial periods beginning on or after January 1,
2018 onward, and the Regulation of the Stock Exchange of Thailand (SET) dated
October 2, 2017, regarding the preparation and submission of financial statements
and reports for the financial position and results of operations of the listed
companies B.E. 2560 and the Notification of the Department of Business
Development regarding “The Brief Particulars in the Financial Statements (No.2)
B.E. 2559” dated October 11, 2016.

2.3

The financial statements have been prepared under the historical cost convention
except as disclosed in the significant accounting policies.

2.4

Basis of preparation of consolidation financial statements
a)

The consolidated financial statements include the financial statements of Capital
Engineering Network Public Company Limited (“the Company”), and the subsidiary
companies (“the subsidiaries”) (see Note 1).

b)

The Company is deemed to have control over an investee or subsidiaries if it has
rights, or is exposed, to variable returns from its involvement with the investee, and it
has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns.

c)

The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant
accounting policies as the Company.

d)

Material balances and transactions between the Company and its subsidiary
companies have been eliminated from the consolidated financial statements. The
consolidated financial statements for the years ended December 31, 2018 and 2017
were prepared by using the financial statements of its subsidiaries as of the same date.

e)

Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiaries that are not held by the Company are presented separately in the
consolidated profit or loss and within equity in the consolidated statement of financial
position.
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2.5

Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the
current period financial statements
During the period, the Group has adopted the revised and new financial reporting
standards and guidelines on accounting issued by the Federation of Accounting
Professions which become effective for fiscal years beginning on or after January 1,
2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes
directed towards revision of wording and terminology, and provision of
interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these
financial reporting standards does not have any significant impact on the Group’s
financial statements.

2.6

Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet
effective.
2.6.1 Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the financial
statements with fiscal years beginning on or after January 1, 2019.
New Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting
Standard Interpretation
The Federation of Accounting Professions has issued the Notification
regarding Thai Financial Reporting Standards and Thai Financial Reporting
Standard Interpretation which have been announced in the Royal Gazette and
will be effective for the financial statements for the period beginning on or
after January 1, 2019 onwards, as follows:
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 1
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
TFRS 15
Revenue from Contracts with Customers
Thai Financial Reporting Standard Interpretation (“TFRIC”)
TFRIC 22
Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

There is the key change to the core principle of TFRS 15, which introduce a 5step approach to revenue recognition, as follow:
Step 1 : Identify the contract(s) with a customer
Step 2 : Identify the performance obligations in the contract
Step 3 : Determined the transaction price
Step 4 : Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
Step 5 : Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation
Under TFRS 15, an entity recognizes revenue when a performance obligation is
satisfied. TFRS 15 will supersede the Standards and Interpretations relating to
revenue upon its effective date.
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Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018
The Federation of Accounting Professions has issued the Notification
regarding Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) Revised 2018 which
have been announced in the Royal Gazette and will be effective for the
financial statements for the period beginning on or after January 1, 2019
onwards. These financial reporting standards were aimed at alignment with
the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of
the changes directed towards revision of wording and terminology and
reference to other TFRSs except following TFRSs, which there are revision or
additional paragraph and accounting guidance.
Thai Accounting Standard No.28 (Revised 2018) “Investment in Associates
and Joint Ventures” clarifies about the election of measurement an investment
in an associate or a joint venture at fair value through profit or loss, and
clarifies the consideration about the impairment of an investment in an
associate or a joint venture. This accounting standard requires retrospective
method for such amendment.
Thai Accounting Standard No. 40 (Revised 2018) “Investment Property”
clarifies about transfers of investment property to, or from, other accounts
when, and only when, there is a change in use. This accounting standard
requires prospective method for such amendment.
Thai Financial Reporting Standard No.2 (Revised 2018) “Share-based
Payment” adds the requirements, which require prospective method for the
amendment as follows:
1) The requirement about treatment of vesting and non-vesting for a cashsettled share-based payment transaction
2) The requirement about share-based payment transactions with a net
settlement feature for withholding tax obligations
3) The requirement about accounting for a modification of a share-based
payment transaction that changes its classification from cash-settled to
equity-settled
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2.6.2 Thai Financial Reporting Standards which will be effective for the financial
statements with fiscal years beginning on or after January 1, 2020
The Federation of Accounting Professions has issued the Notification
regarding Thai Financial Reporting Standard Group of Financial Instruments
which have been announced in the Royal Gazette and will be effective for the
financial statements for the period beginning on or after January 1, 2020
onwards, as follows:
Thai Accounting Standards (“TAS”)
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”)
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”)
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortized cost; taking into
account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash
flows and the Company’s business model, the calculation of impairment using
the expected credit loss method, and the concept of hedge accounting. These
include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial
instruments. These TFRSs will supersede the Standards and Interpretations
relating to the financial instruments upon its effective date.
The Group’s management will adopt such TFRSs in the preparation of the
Group’s financial statements when they become effective. The Group’s
management is in the process to assess the impact of these TFRSs on the
financial statements of the Group in the period of initial application.
3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

3.1

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, all deposits at financial
institutions and other short-term highly liquid investments with original maturities of
three months from the date of acquisition excluding deposit at banks used as
collateral.
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3.2

Temporary investments
Temporary investments are investment in trading securities, available-for-sale
securities, time deposits with maturity term over 3 months up to 12 months and held-tomaturity debt security due within 12 months and without obligation.
Investments in trading securities are carried at fair value. Realized gains and losses
from the sales of trading securities and unrealized gain and loss on the changes in fair
values are recognized as profit and loss in the statement of profit or loss and other
comprehensive income.
Investments in available-for-sales securities are carried at fair value, differences
between cost value and fair value of available-for-sales securities are recorded as
unrealized gain (loss) on the changes in fair values of investments under shareholders’
equity.

3.3

Trade receivables
Trade receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured
at the remaining amount less any allowance for doubtful debt based on a review of all
outstanding amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference
between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be
collectible. Bad debts are written-off during the year which recognized in profit or loss
within administrative expenses.

3.4

Inventories
Inventories of the Group comprises raw materials (steel), industrial goods,
agricultural products, biomass materials, factory supplies and work in progress.
Inventories are stated at the lower of either the cost and the net realizable value.
The cost of raw materials (steel), agricultural products, biomass materials, factory
supplies and work in progress is determined by the weighted average method. The
cost of industrial goods is determined by the first-in, first-out method.
The cost of finished goods comprises the purchase cost, conversion cost and other
costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. In
the case of manufactured inventories and work in progress, the cost of goods is
determined by the weighted average method, considered an appropriate cost
allocation of production overheads. It is based on normal operating capacity.
Net realizable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of
business, less applicable variable selling expenses. Allowance is made, where
necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.
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3.5

Investments in subsidiaries, associates and joint venture
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group
has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has
rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability
to affect those returns though its power over the entity. The Group are fully
consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are
deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method to account for business combinations,
except business combination under common control. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets
transferred, the liabilities incurred to the former owners of acquiree and the
equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the
fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration
arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable
assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business
combination are measured initially at their fair values at the acquisition date. On
an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognises any non-controlling
interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying
value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date; any gains or losses arising from
such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the Group is regcognised at
fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the
contingent consideration that is deemed to be an asset or liability is
recognised in profit or loss or other comprehensive income. Contingent
consideration that is classified as equity is not re-measured, and its
subsequent settlement is accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any noncontrolling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any
previous equity interest in the acquiree over the fair value of the identifiable
net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration
transferred, non-controlling interest recognise and previously held interest
measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired
in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in
profit or loss.
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Intercompany transactions, balances and unrealised gains or loss on
transactions between the Group are eliminated. Unrealised losses are also
eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the
transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed
where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the
Group.
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are
accounted for at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in
consideration arising from contingent consideration amendments. Cost also
includes direct attributable costs of investment.
A list of the Group’s principal subsidiaries are set out in Note 14.1
(2)

Transactions with non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions
with equity owners of the Group. For purchases from non-controlling
interests, the difference between any consideration paid and the relevant share
acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in
equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also
recorded in equity.

(3)

Disposal of subsidiaries
When the Group ceases to have control it shall ceased to consolidate its
subsidiaries. Any retained interest in the entity is re-measured to its fair
value, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The
fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently
accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial
asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive
income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly
disposed of the related assets or liabilities.

(4)

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant influence but
not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50%
of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the
equity method of accounting.
A list of the Group’s principal associates are set out in Note 14.2

(5)

Joint arrangements
Investments in joint arrangements are classified as either joint operations or
joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each
investor, rather than the legal structure of the joint arrangements.
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Joint operations
A joint operation is a joint arrangement whereby the Group has rights to the
assets, and obligations for the liabilities relating to the arrangement. The Group
recognises its direct right to the assets, liabilities, revenues and expenses of
joint operations and its share of any jointly held or incurred assets, liabilities,
revenues and expenses. These have been incorporated in the financial
statements under the appropriate headings.
Joint venture
A joint venture is a joint arrangement whereby the Group has rights to the net
assets of the arrangement. Interests in joint ventures are accounted for using
the equity method.
A list of the Group’s principal joint venture are set out in Note 14.3
(6)

Accounting under equity method
Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the
carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of
the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Group’s
investment in associates includes goodwill identifies on acquisition.
If the ownership interest in associates and joint venture is reduced but
significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts
previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit
or loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest
in an associates is recognize in profit or loss.
Share of gain or of the Group’s share of its associates and joint venture postacquisition profits or losses is recognised in the profit or loss, and its share of
post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in
other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are
adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s
share of losses in associates equals or exceeds its interest in the associates,
together with any long-term interests that, in substance, form part of the
entity’s net investment in the associates, the Group does not recognise further
losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the
associates and joint venture.
The Group determines at each reporting date whether there is any objective
evidence that the investments in the associates and joint venture are impaired.
If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the
difference between the recoverable amount of the investments and its carrying
value and recognizes the amount adjust to share of profit (loss) of associates
and joint venture in profit or loss.
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(7)

Separate financial statement
In the separate financial statements, investments in subsidiaries, associates and
joint venture are accounted for at cost less impairment (if any). Cost is adjusted
to reflect changes in consideration arising from contingent consideration
amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.

3.6

Property, Plant and Equipment
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuers
every 3 years. All other property and equipment are stated at historical cost less
accumulated depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly
attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a
separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits
associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All
other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period
in which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are recognized to
other comprehensive income and shown as gain on asset revaluation in equity.
Decreases that offset previous increases of the same asset are charged in other
comprehensive income and decreased against gain on asset revaluation directly in
equity; all other decreases are charged to profit or loss and other comprehensive
income in each year.
Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight
line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful
lives, as follows:
Buildings and improvements
Hydroelectric power plants
Machinery and equipment
Tunnel boring machinery
Furniture, fixtures, and office equipment
Vehicles

10 - 20 years
15 years (Based on agreement)
5 - 15 years
5 - 15 years
5 - 10 years
5 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate,
at the end of each reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount
if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the
carrying amount and are recognised within ‘Other gain/loss - net’ in profit or loss.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are
transferred to retained earnings.
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3.7

Investment property
Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both,
and that is not occupied by the companies in the consolidated Group, is classified as
investment property. Investment property also includes property that is being
constructed or developed for future use as investment property.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction
costs
Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is
probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to
the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and
maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property
is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
After initial recognition, investment property is carried at cost less any accumulated
depreciation and any accumulated impairment losses.
Land is not depreciated. Depreciation on other investment properties is calculated
using the straight line method to their residual values over their estimated useful
lives, as follows:
Building

20 years

Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is
probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to
the Group and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and
maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property
is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
3.8

Goodwill
At the date of acquisition. Goodwill on acquisitions of subsidiaries is separately
reported in the consolidated statement of financial position.
Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated
impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses
on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the
entity sold.
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing.
The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating
units that are expected to benefit from the business combination in which the
goodwill arose, identified according to operating segment.
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3.9

Intangible assets
Computer software licenses
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs
incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are amortised
over their estimated useful lives of 5 - 10 years.
Cost of gas branch piping system
Cost of gas branch piping system in producing and distributing electricity and heat
energy project is acquired by the Company and has a finite useful life. They are carried
at cost less accumulated amortization (if any). Amortization on these assets is
calculated using the straight line method over their estimated useful lives of 15 years.
Right to sale under Power Purchase Agreement
The right to sale under Power Purchase Agreements arising on acquisitions of
subsidiary is amortised over the periods of the Power Purchase Agreements, which
are between 8 to 13 years. Amortisation is calculated using the straight-line method.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount
if the asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

3.10 Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to
amortisation and are tested annually for impairment. Assets that are subject to
amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An
impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the
assets exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an
asset’s fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing
impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately
identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting
date.
3.11 Leases - Where a Group is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are
retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under
operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit
or loss on a straight-line basis over the period of the lease.
Leases of land, plant and equipment where the Group has substantially all the risks
and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are
capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased
property and the present value of the minimum lease payments.

452

Annual Report 2018

Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to
achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental
obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The
interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period
so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the
liability for each period. The assets acquired under finance leases is depreciated over
the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
Leases - Where a Group is the lessor
When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease
payments is recognised as a receivable. The difference between the gross receivable
and the present value of the receivable is recognised as unearned finance income.
Lease income is recognised over the term of the lease using the net investment
method, which reflects a constant periodic rate of return. Initial direct costs are
included in initial measurement of the finance lease receivable and reduce the
amount of income recognised over the lease term.
3.12 Provision of employee benefit obligations
A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan.
Typically defined benefit plans define an amount of retirement benefit that an
employee will receive on retirement, usually depends on more factors such as age,
years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined
benefit retirement plans is the present value of the defined benefit obligation at the
end of the reporting period. The defined benefit obligation is calculated annually by
independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of
the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future
cash outflows using market yield of government bonds that are denominated in the
currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity
approximating to the terms of the related retirement liability.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes
in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive
income in the period in which they arise.
Past service cost related to the plan amendment is recognized as an expense in the
income statement when the plan amendment is effective.
3.13 Warrants
Warrants are issued to existing shareholders to subscribe for ordinary shares.
Proceeds from issuing warrants (if any) are shown net of related expenses under the
caption of “Warrants” in shareholders’ equity when the warrants are issued.

Capital Engineering Network Public PLC.

453

3.14 Construction contract
A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of
an asset or a combination of assets that are closely interrelated or interdependent in
terms of their design, technology and functions or their ultimate purpose or use.
When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract
revenue is recognised to the extent of contract costs incurred where it is probable
those costs will be recoverable. Contract costs are recognised as expenses in the
period in which they are incurred.
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably and it is
probable that the contract will be profitable, contract revenue is recognised over the
period of the contract. When it is probable that total contract costs will exceed total
contract revenue, the expected loss is recognised as an expense immediately.
Costs incurred in the year in connection with future activity on a contract are
excluded from contract costs in determining the stage of completion. They are
presented as inventories, prepayments or other assets, depending on their nature.
The Group presents as an asset the gross amount due from customers for contract
work for all contracts in progress and for which costs incurred plus recognised
profits (less recognised losses) exceed progress billings. Progress billings not yet
paid by customers and retention are included within ‘trade and other receivables.
The Group presents as a liability the gross amount due to customers for contract
work for all contracts in progress for which progress billings exceed costs incurred
plus recognised profits (less recognised losses).
3.15 Revenue and expenses recognition
Revenue from sales
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of
ownership are transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is
continuing management involvement with the goods or there are significant
uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated costs or the
probable return of goods.
Revenue from sale of electricity and heat energy
Revenue from sale of electricity and heat energy is recognised according to the term set out
in the agreement to obtain the right of production and distribution of electricity and heat
energy. The revenue from sale of electricity is calculated basing on the accepted actual
delivered electricity shown on the meter and the average price of each month as set out in
the agreement. The revenue from sale of heat energy is calculated basing on the accepted
actual delivered heat energy shown on the meter at the price of natural gas purchased in
each month as set out in the agreement.
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Revenue from projects
Revenue from projects is recognised in profit or loss when the project are completely
inspected by and delivered to the buyer at the Group’s plant because the significant risks
and rewards of ownership have been transferred to the buyer.
For the projects which included transportation to the customer, revenue is recognised
in the statement of comprehensive income when the customer assigned the work and
issued the invoice and delivery note (if any). Assigned work can be classified in
proportion to its completion and delivery to the customer.
Revenue from tunnel boring
Revenue from tunnel boring includes the initial amount agreed in the contract plus
any variations in contract work, claims and incentive payments to the extent that it
is probable that they will generated revenue and are reliable measured. As soon as
the outcome of tunnel boring can be estimated reliably, revenue and costs from
tunnel boring are recognised in the statement of profit or loss and other
complrehensive income at the stage of completion of the work and issuance of the
invoice.
An expected loss on a tunnel boring contract and manufacturing services on that
project are recognised immediately in profit or loss.
Rental income
Rental income is recognised in profit or loss according to the terms set out in the
agreement, based on which the installations are due.
Other income and expense
Other income and expense are recognized on an accrual basis.
3.16 Taxation
Income tax expense comprises the sum amount of current tax in respect of the
current year and deferred tax.
-

Current tax
Current tax represents tax currently payable which is based on taxable profit
for the period. Taxable profit differs from profit as reported in the statement
of income because it excludes items of income or expense that are taxable or
deductible in other periods and it further excludes items that are never taxable
or deductible. The Company’s current tax is calculated using tax rates that
have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period.
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-

Deferred tax
Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying
amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding
tax bases used in the computation of taxable profit (tax base). Deferred tax
liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences, and
deferred tax assets are generally recognized for temporary differences to the
extent that it is probable that taxable profits will be available against which
those temporary differences can be utilized.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each of the end of
reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that
sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be
recovered. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes
probable that sufficient taxable profit will be available.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are
expected to apply in the period in which the asset is recognized or the liability
is settled, based on tax rates that have been enacted or substantively enacted at
the end of the reporting period.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable
right to set off the current tax asset against current tax liabilities and the
Company intends to settle such current tax liability and asset on a net basis or
intends to recognize the asset and settle the liability simultaneously.
Current and deferred tax are recognized as income or expense and included in
profit or loss for the period.

3.17 Earnings (loss) per share
Earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year
attributable to ordinary shareholders divided by the weighted average number of
ordinary shares held by outsiders. In case of increase in share capital, the weighted
average number of ordinary shares is calculated based on subscription of issued and
paid-up share capital period. In case of decrease in share capital, the weighted
average number of ordinary shares is calculated based on share capital decrease
registration period. Diluted earnings (loss) per share is calculated based on
assumption that all dilutive potential ordinary shares have been converted to
ordinary shares.
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3.18 Foreign currency translation
(a)

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are
measured using the currency of the primary economic environment in which
the entity operates (‘the functional currency’). The consolidated financial
statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and
the Group’s presentation currency.

(b)

Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using
the exchange rates prevailing at the dates of the transactions or valuation
where items are re-measured. Foreign exchange gains and losses resulting
from the settlement of such transactions and from the translation at the end of
reporting date exchange rates of monetary assets and liabilities denominated
in foreign currencies are recognized in the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognized in other
comprehensive income, any exchange component of that gain or loss is
recognized in other comprehensive income. Conversely, when a gain or loss
on a non-monetary item is recognized in profit and loss, any exchange
component of that gain or loss is recognized in profit and loss.

(c)

Group companies
The results and financial position of all of the Group’s entities (none of which
has the currency of a hyper-inflationary economy) that have a functional
currency different from the presentation currency are translated into the
presentation currency as follows:


Assets and liabilities for each statement of financial position presented are
translated at the closing rate at the date of that statement of financial
position;



Income and expenses for each statement of profit or loss and other
comprehensive income are translated at average exchange rates; and



All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive
income.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign
operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and
translated at the closing rate.
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3.19 Fair value measurements
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a
liability in an orderly transaction between market participants at the measurement
date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using
another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the
Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market
participants would take those characteristics into account when pricing the asset or
liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure
purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis,
except for share-based payment transactions that are within the scope of TFRS 2
(Revised 2017), leasing transactions that are within the scope of TAS 17 (Revised
2017), and measurements that have some similarities to fair value but are not fair
value, such as net realizable value in TAS 2 (Revised 2017) or value in use in TAS
36 (Revised 2017).
In addition, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based on
the degree to which the inputs to the fair value measurements are observable and
the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirely, which are
described as follows:
- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which
are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
3.20 Use of management’s judgments and key sources of estimation uncertainty
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting
Standard also requires the Group’s management to exercise judgments in order to
determine the accounting policies, estimates and assumptions that affect the
reported amounts of assets, liabilities, the disclosure of contingent assets and
liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue
and expense during the reporting period. Although these estimates are based on
management’s reasonable consideration of current events, actual results may differ
from these estimates.
Significant judgments and estimates are as follows:
Allowance for diminution in value of inventories
In estimating allowance for diminution in value of inventories, the management
exercise judgments in order to estimate the loss amount that may incur from such
inventories. The allowance for decline in net realizable value is considered based on
the selling price expected in the ordinary course of business less the cost to make
the sale and allowance for obsolete, slow-moving and deteriorated inventories, is
estimated based on the approximate age of each type of inventory.
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Investment property, property, plant and equipment and depreciation
In determining depreciation of investment property, property, plant and equipment,
the management is required to make estimates of the useful lives and residual
values of the investment property, property, plant and equipment and to review
estimate useful lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review investment property, property,
plant and equipment for impairment on a periodical basis and records impairment
losses when it is determined that their assets recoverable amount is lower than the
carrying amount. This requires judgment regarding forecast of future revenues and
expenses relating to the assets subject to the review.
In determining the fair value disclosure of investment property, the management used
the income approach supported by current and previous valuations by an independent
appraiser. The key assumptions used in estimating the fair value are described in
Note 15.
Goodwill and intangible assets
The initial recognition and measurement of goodwill and other intangible assets,
and subsequent impairment testing, require management to make estimates of cash
flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a
suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.
4.

DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENT INFORMATION

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates risk,
foreign exchange risk, market price risk of raw materials, credit risk, liquidity risk, and
from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does not
hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system
of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks occurring
and the cost of managing the risks. The management continually monitors the Group’s
risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control
is achieved.

Capital Engineering Network Public PLC.

459

4.1

Interest rates risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect
the results of the Group’s operations and its cash flows. The Group is primarily
exposed to interest rate risk from its borrowings. The Group mitigates this risk by
ensuring that the majority of its borrowings are at fixed interest rates.
The interest rates of interest-bearings financial liabilities as at December 31, 2018
and 2017 and the periods in which the borrowing mature or re-rate were as follows:
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2018
Interest
Within
After 1 year
Total
rate
1 year
but within
(% per
5 years
annum)
Baht
Baht
Baht
Bank overdrafts and borrowings from
financial institutions
4.00 - 7.43
Short-term borrowings from other companies
6.25
Long-term debenture
6.25
Long-term borrowings from financial institution
MLR-1
Liabilities under finance lease agreements
2.75 - 6.85

380,369,239
39,500,000
24,520,000
7,032,987
451,422,226

600,000,000
2,497,854
602,497,854

380,369,239
39,500,000
600,000,000
24,520,000
9,530,841
1,053,920,080

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As at December 31, 2017
Interest
Within
After 1 year
Total
rate
1 year
but within
(% per
5 years
annum)
Baht
Baht
Baht
Bank overdrafts and borrowings from
financial institutions
4.00 - 7.43
Long-term debenture
5.40
Long-term borrowings from financial institution
MLR-1
Liabilities under finance lease agreements
2.75 - 6.85

325,510,525
800,000,000
24,960,000
8,114,431
1,158,584,956

24,520,000
9,400,059
33,920,059

325,510,525
800,000,000
49,480,000
17,514,490
1,192,505,015

4.2 Foreign exchange risk
The Group is exposed to immaterial foreign currency risk relating to purchases
which are denominated in foreign currencies. The Group does not enter into
forward exchange contracts to hedge liabilities denominated in foreign currencies.
4.3 Credit risk
The Company has a credit policy in place to make sure that sales of products and
services are made to customer with an appropriate credit history based on credit
evaluation. The Company also closely follows up its receivables. Most sales made
require credit over a certain amount. At the reporting date the Company has no
significant concentrations of credit risk. Cash transactions are limited to high credit
quality financial institutions.
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4.4 Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash
equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operation.
The Company invests excess liquidity in capital market to manage liquidity risk
prudentially.
5.

CAPITAL RISK MANAGEMENT

The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to build investor, creditor
and market confidence and to sustain future development of the business. The Board
monitors the return on capital, which the Group defines as a result from operating
activities divided by total shareholders’ equity, excluding non-controlling interest, and
also monitors the level of dividends paid to ordinary shareholders.
6.

SEGMENT INFORMATION

The Group’s management has determined segment information in respect of the Group’s
business and geographic segments in a manner consistent with the internal reporting
provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who
is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating
segments, has been identified as the board of directors that makes strategic decision. The
chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as
presented on the financial statements, principally based on profit (loss) before income
tax.
By geographic area
Management considers that the Group operates in a single geographic area, namely in
Thailand, and has, therefore, only one major geographic segment.
By business operation
The Group comprises the following main business segments:
Segment 1: represents the business of investing in other companies
Segment 2: represents the business of manufacturing and distributing prestressed
concrete wire, prestressed concrete strand wire and welding wire
Segment 3: represents the business of manufacturing and distributing steel structures for
transmission line towers, telecommunication towers, substation steel structures
and industrial equipment, including the design and manufacture fabrication
Segment 4: represents the business of manufacturing and distributing electricity and heat energy
Segment 5: represents the business of construction and tunnelling
Other segments: represents the business of agricultural product
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Financial information by business segments in the consolidated financial statements are
as follows:
Consolidated financial statements

Other

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

segment

Total

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

For the year ended
December 31, 2018
Revenues

415.58

Less Revenue from inter-segment

(71.20)

Net revenues

344.38

1,105.24

Segment results

310.83

64.30

5.16

231.77

Segment fixed assets

1,106.64
(1.40)

1,582.05
(70.12)
1,511.93
(447.86)
1,505.81

310.96
(4.15)

0.36
-

0.06

3,415.65
3,268.78

-

(146.87)

306.81

0.36

0.06

29.76

(8.17)

(1.25)

2.21

54.20

0.09

(52.39)
1,799.24

Other assets

4,064.50

Consolidated total assets

5,863.74

Consolidated financial statements

Other

Segment 1

Segment 2

Segment 3

Segment 4

Segment 5

segment

Total

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

Million Baht

For the year ended
December 31, 2017
Revenues

163.72

Less Revenue from inter-segment
Net revenues
Segment results
Segment fixed assets

(194.99)

944.89
(0.35)

1,094.08

635.51

0.04

31.64

(105.49)

(18.50)

-

-

(31.27)

944.54

988.59

617.01

0.04

31.64

(152.04)

81.23

30.18

(128.19)

(34.34)

(107.31)

228.26

365.35

61.55

208.70

1.10

1,020.98

2,869.88
(319.33)
2,550.55
(310.47)
1,885.94

Other assets

4,167.03

Consolidated total assets

6,052.97
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7.

FAIR VALUE

7.1

Fair value estimation
The table below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation
method. The different levels have been defined as follows:
•

Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
liabilities.

•

Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are
observable for the asset or liability, either directly (that is, as
prices) or indirectly (that is, derived from prices).

•

Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable
market data (that is, unobservable inputs).

The following table presents the financial assets and liabilities that are measured at
fair value, excluding fixed deposits presented under held-to-maturity securities due
within one year, at December 31, 2018 and 2017 were as follows:
Consolidated financial statements
2018
2017
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Baht
Baht
Baht
Baht

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities
729,131,875
Available-for-sale financial assets
729,131,875

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities

3,282,833
178,229,328
181,512,161

136,766,739
136,766,739

8,242,687
480,740,408
488,983,095

Separate financial statements
2018
2017
Level 1
Level 2
Level 1
Level 2
Baht
Baht
Baht
Baht
466,526,735
466,526,735

3,282,833
3,282,833

155,533,062
155,533,062

8,242,687
8,242,687

There were no transfers between levels 1 and 2 during the year.
The Group reclassified available-for-sale investments gains of Baht 4,122,566
(December 31, 2017: Baht 1,389,449).
7.2

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 Trading securities and available-for-sale equity securities are fair valued
using a Net Asset Valuation (“NAV”) approach as at period end date. The data is
publicly available on the Thai Bond Market Association, which is calculated by
fund manager of the mutual fund.

Capital Engineering Network Public PLC.

463

8.

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOWS INFORMATION

8.1

Cash and cash equivalents as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Cash on hand
Deposits with banks - current and
saving accounts
Short-term bank deposits

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

1,131,538

1,362,731

8,180

729

137,647,041
3,473,625
142,252,204

178,517,131
4,673,160
184,553,022

7,746,046
370,688
8,124,914

25,181,127
367,766
25,549,622

As at December 31, 2018, the interest rate on short-term bank deposits was 0.80% - 1.38%
per annum (December 31, 2017: 0.80% - 0.95% per annum) and these deposits have
maturities within 3 months.
8.2

Non-cash transactions for the years ended December 31, 2018 and 2017 consist of
the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Payable for purchase equipment
Finance lease of equipment

9.

39,595,091
156,066

475,479
4,051,081

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
-

-

SHORT-TERM INVESTMENTS

Short-term investments as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:

Cost
Baht
Trading securities
Available-for-sale securities
Held-to-maturity securities due
within one year

505,838,271
179,054,316

732,414,708
178,229,328

325,218,227
478,633,096

145,009,426
480,740,408

5,639,275
690,531,862

5,639,275
916,283,311

4,330,296
808,181,619

4,330,296
630,080,130

Cost
Baht
Trading securities
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Consolidated financial statements
2018
2017
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht

Separate financial statements
2018
2017
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht

309,423,812

469,809,568

343,984,550

163,775,749

Movements of short-term investments for the years ended December 31, 2018 and 2017
are as follows:
Trading
securities
Baht
For the year ended December 31, 2018
Beginning net book amount
145,009,426
Additions
328,293,410
Disposals
(146,904,845)
Change in fair value of investments
406,016,717
Interest income
Ending net book amount
732,414,708
For the year ended December 31, 2017
Beginning net book amount
113,571,584
Additions
222,489,131
Disposals
(155,012,776)
Change in fair value of investments
(33,631,588)
Loss on impairment of investment
(2,406,925)
Interest income
Ending net book amount
145,009,426
Trading
securities
Baht

Consolidated financial statements
AvailableHeld-tofor-sale
maturity
securities
securities due
within one year
Baht
Baht

Total

Baht

480,740,408
463,970,000
(765,127,434)
(1,353,646)
178,229,328

4,330,296
4,158,140
(2,861,129)
11,968
5,639,275

630,080,130
796,421,550
(914,893,408)
404,663,071
11,968
916,283,311

141,125,350
511,760,000
(172,676,555)
531,613
480,740,408

75,891,346
82,858,254
(154,431,015)
11,711
4,330,296

330,588,280
817,107,385
(482,120,346)
(33,099,975)
(2,406,925)
11,711
630,080,130

Consolidated financial statements
AvailableHeld-tofor-sale
maturity
securities
securities due
within one year
Baht
Baht

Total

Baht

As at December 31, 2018
Cost
Unrealised gain (loss)
Fair value

505,838,271
226,576,437
732,414,708

179,054,316
(824,988)
178,229,328

5,639,275
5,639,275

690,531,862
225,751,449
916,283,311

As at December 31, 2017
Cost
Unrealised gain (loss)
Fair value

325,218,227
(180,208,801)
145,009,426

478,633,096
2,107,312
480,740,408

4,330,296
4,330,296

808,181,619
(178,101,489)
630,080,130
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Separate financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Trading securities
Beginning net book amount
Additions
Disposals
Loss on impairment of investment
Change in fair value of investments
Ending net book amount

163,775,749
36,054,614
(69,846,832)
339,826,037
469,809,568

173,687,780
222,489,131
(196,362,649)
(2,406,925)
(33,631,588)
163,775,749

Separate financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Trading securities
Cost
Unrealised gain (loss)
Fair value

309,423,812
160,385,756
469,809,568

343,984,550
(180,208,801)
163,775,749

Gain (loss) from investment for the years ended December 31, 2018 and 2017, can be
analyzed as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2018
Baht
Baht
Gain on sales of temporary investments 10,759,070
Gain on sales of subsidiary’s
warrants
Unrealised gain (loss) on revaluation of
trading securities
406,016,717
Gain on disposal investments in
subsidiaries (Note 14.1)
Loss on impairment in
trading securities
416,775,787

5,294,892
(33,631,588)
(2,406,925)
(30,743,621)

Separate
financial statements
2018
2018
Baht
Baht
2,264,699

3,271,445

1,011,935

170,376,837

339,826,037
7,426,494
350,529,165

(33,631,588)
17,399,811
(2,406,925)
155,009,580

The Company recognised gain on disposal investment in subsidiaries amounting Baht
5.94 million, net of tax, (2018 : Baht 5.24 million, net of tax), and gain on sales of
subsidiary’s warrants amounting to Baht 0.81 million, net of tax, (2017: Baht 169.38
million, net of tax) directly in equity attributed to the shareholders of the parent company in
the consolidated financial statements.
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10.

RECEIVABLES

10.1 Trade and other current receivables as at December 31, 2018 and 2017 consist of
the following
Consolidated
financial statements
2018
2018
Baht
Baht
Trade receivables - third parties 780,408,952
Less Allowance for doubtful
accounts
(105,700,264)
Trade receivables
- third parties, net
674,708,688
Trade receivable
- related parties (Note 30.5)
Less Allowance for doubtful
accounts
Trade receivable
- related parties, net
Other receivables - third parties
Other receivables - directors
(Note 30.5)
Other receivables - related
parties, net (Note 30.5)
Accrued income - third parties
Accrued income - related
parties (Note 30.5)
Prepaid expenses

Separate
financial statements
2018
2018
Baht
Baht

790,256,130

84,108,921

84,178,921

(105,551,088)

(84,108,921)

(84,178,921)

684,705,042

-

-

15,590,445

14,120,263

-

-

-

(14,120,263)

-

-

-

-

590,547

528,783

-

-

15,590,445
130,292,664
2,704,317

30,501,068
-

777,809
51,671,471

172,434,011
18,828,503

923,186
21,205,485
897,874,065

404,556
34,626,741
941,499,921

-

63,096

112,322

24,056,876
350,880
25,061,399

12,317,573
431,121
13,389,799

Capital Engineering Network Public PLC.

467

Aging of outstanding trade accounts receivables as at December 31, 2018 and 2017
can be analyzed as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2018
Baht
Baht
Third parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Related parties (Note 30.5)
Within credit terms
Overdue:
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Separate
financial statements
2018
2018
Baht
Baht

367,027,487

546,906,261

-

-

248,008,593
52,785,132
6,632,513
105,955,227
780,408,952

125,796,395
11,946,361
1,947,141
103,659,972
790,256,130

84,108,921
84,108,921

84,178,921
84,178,921

(105,700,264)
674,708,688

(105,551,088)
684,705,042

(84,108,921)
-

(84,178,921)
-

15,590,445

-

-

-

15,590,445

14,120,263
14,120,263

-

-

15,590,445

(14,120,263)
-

-

-

10.2 Receivables under finance lease agreements
Receivables under finance lease agreements as at December 31, 2018 and 2017 can
be analyzed as;
Consolidated financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Due within 1 year
Due within 2 - 5 years
Due after 5 years
Less Future financial costs of finance leases
Less Allowance for doubtful accounts

52,995,047
135,670,417
75,339,842
264,005,306
(60,174,662)
203,830,644
(6,000,000)
197,830,664

52,995,047
168,574,840
95,430,467
317,000,354
(78,022,702)
238,977,652
(6,000,000)
232,977,652

Presented in the statement of financial position as follows:
Consolidated financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Current portion of receivables under finance lease agreements
Receivables under finance lease agreements
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38,064,192
159,766,452
197,830,644

35,147,008
197,830,644
232,977,652

11.

SHORT-TERM LOANS

Short-term loans as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Third parties
- promissory notes
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts
Related parties (Note 30.6)
- promissory notes
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts

8,850,000
(8,850,000)
-

9,452,383
8,850,000
(18,302,383)
-

8,682,290
8,682,290
8,682,290

8,858,890
8,858,890
8,858,890

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
8,850,000
(8,850,000)
-

9,452,383
8,850,000
(18,302,383)
-

208,286,000
(39,900,000)
168,386,000
168,386,000

163,940,000
(39,900,000)
124,040,000
124,040,000

During the year of 2017, the Company assessed the recoverability for loan to subsidiary
and recognised doubtful debt amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in
the separate financial statements.
12.

INVENTORIES

Inventories as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Raw material
Factory supplies
Work in progress
Finished goods
Good in transit

361,584,093
24,590,589
378,953,963
95,872,057
33,805,433
894,806,135
(53,730,017)
841,076,118

Less : Provision of reduction of inventory value

390,213,810
57,928,478
290,032,458
75,308,190
813,482,936
(19,656,856)
793,826,080

The amounts of inventories recognized as an expense and was included in the cost of sales of
goods for the years ended December 31, 2018 and 2017 were as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Inventories recognized as an expense and include in cost of sales
Cost of sale of goods
Loss on reduction of inventory value (reversal)

1,677,794,570
34,073,161
1,711,867,731

1,473,173,509
(1,351,124)
1,471,822,385
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13.

NON-CURRENT ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE

In October 2018, a subsidiary entered into an agreement to sell a part of land, building and
machinery with the cost of Baht 173.37 million to a company at the price of Baht 152.17
million, therefore, as at December 31, 2018, the Group reclassified to be non-current assets
classified as held for sale and recognized as a loss from impairment of those assets
amounting to Baht 21.20 million in the statement of profit or loss and other comprehensive
income for the year ended December 31, 2018.
14.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, ASSOCIATE AND INTEREST IN JOINT VENTURE

14.1

Investment in subsidiaries
The details of investment in subsidiaries as follows:

Name of the entity

Country of

Issued and paid-up

incorporation

share capital

Ownership
interest

2018

2017

2018

2017

Million Baht

Million Baht

%

%

Thailand

318.18

303.02

69.83

72.18

Thailand

1,316.25

1,316.25

39.76

39.23

Thailand

302.50

302.50

100.00

100.00

Construction and tunnel

Thailand

144.00

144.00

99.99

99.99

Distributing fuel for power plant

Thailand

50.00

50.00

99.00

99.00

Fabrication construction

Thailand

97.50

97.50

94.25

94.25

Type of business

Direct shareholding
1. Rayong Wire Industries
Public Company Limited

Manufacturing and
distributing restressed
concrete wire, restressed
concrete strand wire and
welding wire

2. Ua Withya Public
Company Limited

Manufacturing and
distributing industrial
equipment and
transmission line towers,
telecommunication
towers, and distributing
substation steel structures

3. Enesol Company Limited

Manufacturing and
distributing electricity and
heat energy

4. Pipe Line Engineering
Company Limited
5. Evergreen Biomass
Company Limited
6. WJC Enterprise
Company Limited
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and design

Country of

Issued and paid-up

incorporation

share capital

Ownership
interest

2018

2017

2018

2017

Million Baht

Million Baht

%

%

Thailand

250.00

250.00

25.84

25.50

2. UWC Komen Biomass Co., Ltd. Biomass power plant project

Thailand

240.00

240.00

39.76

39.23

3. UWC Solar Company

Biomass power plant project

Thailand

18.25

18.25

39.76

39.23

4. Satuek Biomass Co., Ltd.

Biomass power plant project

Thailand

16.25

16.25

39.76

39.23

5. UWC Amphan Biomass

Biomass power plant project

Thailand

9.38

9.38

39.76

39.23

Manufacturing and selling

Thailand

Name of the entity

Type of business

Indirect shareholding by Ua Withya Public Company Limited
1. Paradise Green Energy

Agricultural

Company Limited

Limited

Company Limited
6. Green Energy Plantation
Company Limited
7. UWC (Cambodia)
Company Limited

-

0.10

-

21.58

Agricultural products
Manufacturing and selling

Cambodia

US$ 25,000

US$ 25,000

27.83

27.46

woodchip

Movement in book value of investments in subsidiaries for the years then ended
December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning balance
Additions
Disposals
Impairment loss on investments
Ending balance

975,248,195
25,804,464
(1,901,294)
999,151,365

1,061,677,651
(2,586,597)
(83,842,859)
975,248,195

Transactions incurred during 2018
Rayong Wire Industries Public Company Limited
During March 2018, the non-controlling interest of Rayong Wire Industries Public
Company Limited exercised the warrant (RWI-W1) of 10,280,300 units and paid
all subscriptions amounting to Baht 16,448,480. The Group recognised gain, net of
tax on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 172 directly
in equity attributed to the shareholders’ equity of the parent company in the
consolidated financial statements.
During July 2018, the non-controlling interest of Rayong Wire Industries Public
Company Limited exercised the warrant (RWI-W1) of 20,050,447 units and paid
all subscriptions amounting to Baht 10,025,224. The Group recognised gain, net of
tax on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 24.10 million
directly in equity attributed to the shareholders’ equity of the parent company in
the consolidated financial statements.
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During the year of 2018, the Company acquired investments in Rayong Wire
Industries Public Company Limited of 12,824,100 shares in the amount of Baht
21.66 million from the non-controlling interest.
During the year of 2018, the Company disposed 5,833,300 shares of Rayong Wire
Industries Public Company Limited and received proceed amounting to Baht 9.33
million. The Company recognised gain on sale of investment amounting to Baht
7.43 million in the separate financial statements. The Group recognised loss, net of
tax amounting to Baht 0.19 million directly in equity attributed to the owners of the
parent in the consolidated financial statements.
As a result of exercising warrants and sale of investment, the Company’s
shareholding proportion in Rayong Wire Industries Public Company Limited
decreased to 69.83%.
Ua Withya Public Company Limited
During the year of 2018, the Company acquired investments in Ua Withya Public
Company Limited of 69,000,000 shares in the amount of Baht 4.14 million from
the non-controlling interest, the Company’s shareholding proportion in Ua
Withya Public Company Limited remains 39.76%. Even though the Company has
investment in Ua Withya Public Company Limited at 39.76%; however, the
Company has control and power to govern the financial and operating policies of
Ua Withya Public Company Limited. Therefore, Ua Withya Public Company
Limited is classified as subsidiary of the Company.
Investments in two subsidiaries were guaranteed for issuing debentures of Ua
Withya Public Company Limited (Notes 20 and 33.6).
Transactions incurred during 2017
Rayong Wire Industries Public Company Limited
During the year of 2017, the Company disposed 8,179,700 shares of RWI and
received the proceeds amounting to Baht 19.99 million. The Company recognised
gain on sale of investment amounting to Baht 17.40 million under “Gain (loss)
from investment” in the separate financial statements. The Group recognised
gain, net of tax amounting to Baht 5.24 million directly in equity attributed to the
owners of the parent in consolidated financial statements.
During the year of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (RWIW1) of 5,823,339 units and paid all subscriptions amounting to Baht 9,331,743.
The Group recognised loss, net of tax on change in controlling interest in subsidiary
amounting to Baht 171,222 directly in equity attributed to the owners of the parent
in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in RWI reduced to 72.18%.
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Ua Withya Public Company Limited
During the year 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (UWCW2) of 42,608 units and paid all subscriptions amounting to Baht 4,260. After
exercise the warrants, the Company’s shareholding proportion in Ua Withya
Public Company Limited remains 39.23%. Even though the Group has
investment in Ua Withya Public Company Limited at 39.23%; however, the
Group has control and power to govern the financial and operating policies of Ua
Withya Public Company Limited. Therefore, Ua Withya Public Company
Limited is classified as subsidiary of the Group.
Pipe Line Engineering Company Limited
For the year ended December 31, 2017, the Company assessed the impairment of
investment in Pipe Line Engineering Company Limited and recognized impairment
loss amounting to Baht 34.40 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Evergreen Biomass Company Limited
For the year ended December 31, 2017, the Company assessed the impairment of
investment in Evergreen Biomass Company Limited and recognized impairment
loss amounting to Baht 49.44 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Green Energy Plantation Company Limited
On April 17, 2017, Ua Withya Public Company Limited acquired Green Energy
Plantation Company Limited by investing in 11,000 ordinary shares at par value
of Baht 5 per share, totalling Baht 55,000, representing ownership interest of
55.00%. The Group presented indirect ownership in Green Energy Plantation
Company Limited for 21.58%.
Paradise Green Energy Co., Ltd.
During the year of 2017, Ua Withya Public Company Limited made additional
investment in Paradise Green Energy Company Limited amounting to Baht 13.43
million. Accordingly, the group’s shareholding proportion in Paradise Green
Energy Company Limited increased to 25.50%. The Group recognized loss on
change in controlling-interest in subsidiary amounting to Baht 2.82 million
directly in equity attributed to the owners of the parent in the consolidated
financial statements.
UWC (Cambodia) Company Limited
During the year of 2017, Ua Withya Public Company Limited acquired UWC
(Cambodia) Company Limited by investing in 1,000 ordinary shares totalling Baht
0.89 million, representing ownership interest of 70.00%. The Group presented indirect
ownership in UWC (Cambodia) Company Limited for 27.46%.
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Details of non-wholly owned subsidiaries that have material non-controlling
interests as at December 31, 2018 and 2017 were as follows:
Name of the companies

Incorporation

Rayong Wire Industries
Public Company Limited
Ua Withya Public Company
Limited

Proportion of
ownership interests
and voting rights held
by non-controlling
interests
2018
2017
(%)
(%)

Comprehensive income
(loss) allocated to
non-controlling interests
for the years ended
December 31,
2018
2017
Baht
Baht

Accumulated
non-controlling
interests
as at December 31,
2018
Baht

2017
Baht

Thailand
69.83

72.18

39.76

39.23

15,591,325

22,495,427

342,712,782

272,996,844

885,759,940

1,158,429,250

1,228,472,722

1,431,426,094

Thailand
(268,112,604) (175,115,586)

Total

The summarized financial information prepared by the Group’s management
account before intragroup eliminations of each non-wholly owned subsidiary that
has material non-controlling interests for the years ended December 31, 2018 and
2017 were as follows:
Rayong Wire Industries Public
Company Limited

Ua Withya Public
Company Limite

2018

2017

2018

2017

Baht

Baht

Baht

Baht

1,056,594,898

953,131,032

1,371,588,303

1,391,702,492

1,704,762,985

Condenced statements of financial position
as at December 31,
Current assets
Non-current assets

428,496,758

402,237,122

Current liabilities

(400,840,269)

(316,587,252)

Non-current liabilities

(926,467,090)

2,169,513,057
(1,571,747,844)

(18,648,833)

(9,678,871)

(674,071,280)

(90,889,685)

Total attributions to owners

(744,110,263)

(742,805,846)

(1,463,546,554)

(1,853,347,797)

Non-controlling interests

(321,492,291)

(286,296,185)

(12,266,364)

(45,230,223)

Condenced statements of profit or loss and
other comprehensive income
for the years ended December 31,
Revenue

1,106,632,411

947,593,697

1,512,268,815

1,371,224,623

Expenses

(1,053,760,934)

(866,733,068)

(1,935,494,613)

(1,644,795,822)

(423,225,798)

(273,571,199)

Profit (loss) for the year
Other comprehensive income (loss)
Total comprehensive income (loss) for the year

52,871,477
(666,890)
52,204,587

80,860,629
(617,124)
80,243,505

460,696

37,627,591

(422,765,102)

(235,943,608)

Condenced statements of cash flows
for the years ended December 31,
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Net cash provided by (used in) operating activities

(26,437,706)

10,869,265

218,560,122

(89,448,146)

Net cash provided by (used in) investing activities

19,902,004

(330,114,068)

(153,592,534)

(237,369,471)

Net cash provided by (used in) financing activities

38,731,427

274,161,810

(99,109,050)

(42,717,615)

Effect of exchange changes

(1,953,441)

7,278

(1,389)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

30,242,284

(34,044,184)

(369,536,621)
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(45,082,993)

14.2

Investment in associate
The details of interest in associate as follows:
Issued and paid-up
share capital

Ownership interest

December 31, December 31, December 31, December 31,
Name of the entity
1. Dimet (Siam) Public
Company Limited

Type of

Country of

2018

2017

2018

2017

business

incorporation

Million Baht

Million Baht

%

%

Manufacturing

Thailand

268.95

128.32

24.98

24.50

and trading of
external paint

2. Ayutthaya Power Systems
Company Limited
3. Saraburi Energy Systems 2
Company Limited
4. Panova Company Limited

Waste-to-energy

Thailand

-

13.75

-

30.00

Thailand

21.75

21.75

30.00

30.00

Thailand

23.18

Cambodia

US$ 25,000

power plant
Waste-to-energy
power plant
Waste-to-energy

-

30.00

-

power plant
5. Interglob Investment
Company Limited

Selling and

US$ 25,000

48.00

48.00

rental real estate

Movements of investment in associate for the years ended December 31, 2018
and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning balance
Increase in investments
Disposal of investments
Adjustment of allowance for impairment of investment
Loss from disposal investments
Share of loss for the year
Ending balance

122,076,045
105,989,568
(42,101,960)
(27,860,932)
(15,556,076)
(9,359,446)
133,187,199

227,212,163
11,880,034
(110,754,937)
(6,261,215)
122,076,045
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Transactions incurred during 2018
Ayutthaya Power Systems Company Limited (“APS”)
On January 17, 2018, the Board of Directors’ meeting of Ayutthaya Power Systems
Company Limited passed a resolution to call up the capital additionally of Baht 10
per share (which was called up of Baht 25 per share in prior period). Ua Withya
Public Company Limited paid the subscription of Baht 1.65 million on January 19,
2018. Subsequently, on July 12, 2018, Ua Withya Public Company Limited
exchanged the shares of Ayutthaya Power Systems Company Limited of 165,000
shares, totaling Baht 5.78 million with the shares of Panova Company Limited of
231,000 shares, totaling Baht 5.78 million and invested to acquire shares of Panova
Company Limited of 47,144 shares, totaling Baht 1.18 million, totaling 278,144
shares and Baht 6.95 million. The proportion of shareholding is 30% of issued
shares and paid up of the Company.
Dimet (Siam) Public Company Limited (“DIMET”)
During the year of 2018, Ua Withya Public Company Limited invested to acquire
shares of Dimet (Siam) Public Company Limited of 4,410,000 shares, totaling
Baht 9.46 million, and on July 5, 2018, the Company invested to acquire shares
of Dimet (Siam) Public Company Limited together with warrants of 93,700,000
shares, totaling Baht 93.70 million.
During the year of 2018, the Company sold shares and warrants of Diment (Siam)
Public Company Limited of 26,569,900 shares, totaling Baht 44.37 million and of
83,039,400 rights totaling Baht 13.29 million, respectively. Ua Withya Public
Company Limited recognized loss on sales of investment in associate amounting
to Baht 15.56 million in the statement of profit or loss and other comprehensive
income for the year ended December 31, 2018.
Transactions incurred during 2017
Ayutthaya Power Systems Company Limited (“APS”)
On November 30, 2016, Ua Withya Public Company Limited’s Board of Directors
Meeting 6/2016 approved the subsidiary to invest in 165,000 ordinary shares of
Ayutthaya Power Systems Company Limited at par value of Baht 25 per share
totaling Baht 4.13 million, which represents ownership interest of 30.00%. Ua
Withya Public Company Limited completed the acquisition in February 2017.
Saraburi Energy Systems 2 Company Limited (“SES2”)
On November 30, 2016, Ua Withya Public Company Limited Board of Directors
Meeting 6/2016 approved the subsidiary to invest in 261,000 ordinary shares of
Saraburi Energy Systems 2 Company Limited at par value of Baht 25 per share
totaling Baht 6.53 million, which represents ownership interest of 30.00%.
Ua Withya Public Company Limited completed the acquisition in February 2017.
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Interglob Investment Company Limited (“IIC”)
On April 24, 2018, Ua Withya Public Company Limited acquired Interglob
Investment Company Limited a new established company, by investing in 1,000
ordinary shares totaling Baht 1.22 million, representing ownership interest of 48.00%.
Details of material associate
The summarized financial information of the material associate represents
amounts shown in the associate’s financial statements prepared in accordance
with TFRSs and adjusted by the Group for equity accounting purposes for the
year ended December 31, as follows:
Dimet (Siam) Public Company Limited
2018
Baht

2017
Baht

Assets
Liabilities

428,112,655
(88,997,817)

198,259,671
(90,303,434)

Revenue
Profit for the year

295,590,138
(34,918,540)

302,536,273
(22,191,367)

Reconciliation of the above summarized financial information to the carrying
amount of the interest in an associated company recognized in the consolidated
financial statements, is as follows:

Net assets of the associate
Proportion of the Group’s ownership interest in Dimet (Siam)
Public Company Limited (%)
Carrying amount of the Group’s interest in Dimet (Siam)
Public Company Limited

2018
Baht

2017
Baht

339,114,838

107,956,237

24.98

24.50

84,710,887

26,449,278

Aggregate information of an associate that is not individually material

The Group’s share of loss for the years ended December 31,

2018
Baht

2017
Baht

(637,539)

(824,330)
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14.3

Interest in joint venture
The detail of interest in joint venture as follows:

Name of the entity

Type of
business

Country of
incorporation

Sunflowergreen Co., Ltd.

Wood chopping

Thailand

Issued and paid-up
share capital
2018
2017
Million Baht Million Baht
180.00

150.00

Ownership
interest
2018
2017
%
%
20.83

25.00

The Group indirectly holds this investment through Evergreen Biomass Company Limited
Movements of interest in joint venture for the year ended December 31, 2018 and
2017 can be analysed as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning Balance
Less payable for subsidiary acquisition
Adjustment of allowance for impairment of investment
Ending balance

59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-

Transaction incurred during 2018
During the year of 2018, a criminal case that Evergreen Biomass Company
Limited filed a lawsuit against Sunflower Green Company Limited is still in the
process of appointing prosecution witnesses and defendants. For civil cases, the
court of first instance ruled that Sunflower Green Company Limited returned the
Company’s shares in shareholder list (Bor Or Jor 5) of Sunflower Green
Company Limited.
During the year of 2018, Sunflower Green Company Limited has registered the
capital increase from the Baht 150 million to Baht 180 million without informing
the Group, causing the investment proportion decrease to 20.83%. Evergreen
Biomass Company Limited then filed a lawsuit against Sunflower Green
Company Limited and the director because of committing an offense under the
Act on Offenses relating to Registered Partnerships.
Transaction incurred during 2017
During the year of 2017, the authorised directors of Sunflower Green Company
Limited filed an unlawful registration of the change of the shareholder list and
made Evergreen Biomass Company Limited unlisted in the shareholder list. The
subsidiary, Evergreen Biomass Company Limited had filed a lawsuit against
Sunflower Green Company Limited and Sunflower Green Company Limited’s
director, claiming violation of the shareholder agreement and asking for the
damages and the interest in full amount. During the year, there was a negotiation
between Evergreen Biomass Company Limited and Sunflower Green Company
Limited’s director. However, the negotiation did not success and Sunflower
Green Company Limited’s director was default of payment as agreed. There is
probable that the investment in joint venture cannot be recovered. As a result,
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The Group set up provision for impairment of investment in Sunflower Green
Company Limited in full amount.
15.

INVESTMENT PROPERTY

Investment property consist of the following:
As at December 31, 2018

Cost
Land
Building
Total cost
Accumulated depreciation
Building
Total accumulated depreciation
Less Allowance for impairment - land
Investment Property

Consolidated and separate financial statements
Balance as at
Addition
(Disposal)
Balance as at
January 1,
December 31,
2018
2018
Baht
Baht
Baht
Baht
415,473,522
940,000
416,413,522
(867,890)
(867,890)
(10,857,206)
404,688,426

(47,000)
(47,000)
-

(1,659,600)
(1,659,600)
-

413,813,922
940,000
414,753,922
(914,890)
(914,890)
(10,857,206)
402,981,826

As at December 31, 2017

Cost
Land
Building
Total cost
Accumulated depreciation
Building
Total accumulated depreciation
Less Allowance for impairment - land
Investment Property

Consolidated and separate financial statements
Balance as at
Addition
(Disposal)
Balance as at
January 1,
December 31,
2017
2017
Baht
Baht
Baht
Baht
415,473,522
940,000
416,413,522
(820,890)
(820,890)
(10,857,206)
404,735,426

Depreciation for the years ended December 31,
2018
2017

(47,000)
(47,000)
-

-

415,473,522
940,000
416,413,522

-

(867,890)
(867,890)
(10,857,206)
404,688,426
Baht
Baht

47,000
47,000

The fair value is determined by an external independent value. Valuations were made on
the basis of recent market transactions on arm’s length terms. The fair value is within
level 2 of the fair value hierarchy and amount as at December 31, 2018 and 2017 was
Baht 416,806,850.
The Group’s management is currently considering to use the land and building as investment
with another entity or developing such land to its maximum benefits.
As at December 31, 2018 and 2017, certain investment properties are pledged as a collateral
for borrowings from the financial institutions (Notes 20 and 33.4).
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16.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Property, plant and equipment consist of the following:
As at December 31, 2018
Balance as at
January 1,
2018
Baht
Cost
Land and Land improvement
Original cost
Appraised value

105,482,833
295,649,459

Consolidated financial statements
Addition
(Disposal)
Transfer in/
(out)
Baht

940,939
-

Balance as at
December 31,
2018
Baht

Baht

Baht

-

(76,277,096)

30,146,676

-

-

295,649,459

Buildings and Building improvement

1,000,993,068

6,310,455

-

(35,293,988)

972,009,535

Machinery and equipment

1,434,148,705

(78,110,972)

1,385,097,836

32,904,850

(3,844,747)

131,568,725

-

-

Office equipment, furniture and fixtures

68,944,966

11,146,456

(9,493,958)

Vehicles

48,343,291

903,517

(15,083)

3,085,131,047

52,206,217

Tunnel boring machines

Total cost

131,568,725
(113,927)
-

(13,353,788) (189,795,983)

70,483,537
49,231,725
2,934,187,493

Accumulated depreciation
Land improvement
Original cost

(438,169)

(805,809)

Buildings and Building improvement

(423,359,085)

(39,108,596)

-

5,762,176

(456,705,505)

Machinery and equipment

(626,801,548)

(84,609,148)

3,634,508

31,828,552

(675,947,636)

Tunnel boring machines

(47,620,594)

(7,342,838)

-

-

(54,963,432)

Office equipment, furniture and fixtures

(54,123,535)

(6,304,374)

9,338,130

78,119

(51,011,660)

(23,905,349)

(5,344,975)

15,078

(1,176,248,280) (143,515,740)

12,987,716

Vehicles
Total Accumulated depreciation
Asset under construction
Less Allowance for impairment
Property, plant and equipment
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10,993,728

32,114,017

(33,937,844)

(28,178,871)

1,885,938,651

-

(92,837)
-

-

37,668,847

(1,243,978)

(29,235,246)
(1,269,107,457)

(20,964,681)

22,050,227

-

(62,116,715)
1,625,013,548

As at December 31, 2017
Balance as at
January 1,
2017
Baht
Cost
Land and Land improvement
Original cost
105,742,115
Appraised value
235,427,277
Buildings and Building improvement
957,701,921
Machinery and equipment
1,170,673,769
Tunnel boring machines
131,568,725
Office equipment, furniture and fixtures
61,592,857
Vehicles
48,930,629
Total cost
2,711,637,293

Consolidated financial statements
Addition
(Disposal) Transfer in/
(out)
Baht

Baht

Baht

Balance as at
December 31,
2017
Baht

5,840,000
54,122,900
6,494,835
66,830,916
6,494,375
7,378,513
147,161,539

(272,619)
(210,399)
(7,965,851)
(8,448,869)

36,796,312
196,916,639
1,068,133
234,781,084

111,582,115
289,550,177
1,000,993,068
1,434,148,705
131,568,725
68,944,966
48,343,291
3,085,131,047

Accumulated depreciation
Buildings and Building improvement
(389,378,694) (34,418,560)
Machinery and equipment
(548,026,510) (79,023,972)
Tunnel boring machines
(37,321,525) (10,299,069)
Office equipment, furniture and fixtures
(48,576,395)
(5,631,990)
Vehicles
(27,111,835)
(4,719,462)
Total Accumulated depreciation
(1,050,414,959) (134,093,053)
Asset under construction
147,867,063
97,907,749
Less Allowance for impairment
(11,534,986) (22,402,858)
Property, plant and equipment
1,797,554,411
Depreciation for the years ended December 31,
2018
2017

248,934
84,850
7,925,948
8,259,732
-

(423,797,254)
(626,801,548)
(47,620,594)
(54,123,535)
(23,905,349)
(1,176,248,280)
(234,781,084)
10,993,728
(33,937,844)
1,885,938,651
Baht
Baht

143,515,740
134,093,053

For the year ended December 31, 2018, the Group’s land was revalued by an external
independent value. Valuations were made on the basis of recent market transactions on
arm’s length terms. The revaluation, net of tax was credited to other component of equity.
As at December 31, 2018, Ua Withya Public Company Limited’s Land and buildings of
Baht 273.10 million (December 31, 2017 : Baht 275.05 million) have been pledged for bank
overdraft credit line and short-term borrowings from financial institutions (Notes 20 and 33.5).
Land, building and machine which ownership of a subsidiary were guaranteed for issuing
debentures of Ua Withya Public Company Limited (Notes 20 and 33.6)
Leased assets included above, where the Group is a lessee under a finance lease, comprise office
appliance:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Cost of assets under finance lease agreement
Less accumulated depreciation
Net book amount

30,207,233
(13,146,784)
17,060,449

30,537,467
(8,484,807)
22,052,660
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If land was stated on the historical cost basis, the amounts would be as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2018
Baht
Baht

Separate
financial statements
2018
2018
Baht
Baht

Cost

28,294,224

28,294,224

-

-

Net book amount

28,294,224

28,294,224

-

-

The fair value measurement information in accordance with Thai Financial Reporting
Standard No. 13 “Fair Value Measurement” are given below.
Fair value hierarchy

Recurring fair value measurements
Land

Recurring fair value measurements
Land

Consolidated financial statements
Fair value measurements
at December 31, 2018 using
Quoted prices
Significant
Significant
in active markets other observable
unobservable
inputs
for identical assets
inputs
(Level 1)
(Level 2)
(Level 3)
Baht
Baht
Baht
-

401,132,292

-

Consolidated financial statements
Fair value measurements
at December 31, 2017 using
Quoted prices
Significant
Significant
in active markets other observable
unobservable
inputs
for identical assets
inputs
(Level 1)
(Level 2)
(Level 3)
Baht
Baht
Baht
-

401,132,292

-

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 fair values of land have been generally derived using the sales comparison
approach performed by an asset appraiser of capital market who is authorised by the
Securities and Exchange Commission. Sales prices of comparable properties in close
proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size. The most
significant input into this valuation approach is price per square wah.
There were no changes in valuation techniques during the year.
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As at December 31, 2018
Balance as at
January 1,
2018
Baht
Cost
Office equipment, furniture
and fixtures
Vehicles
Total cost
Accumulated depreciation
Office equipment, furniture
and fixtures
Vehicles
Total accumulated depreciation
Less Allowance for impairment
Property, plant and equipment

Separate financial statements
Addition
(Disposal)
Balance as at
December 31,
2018
Baht
Baht
Baht

19,992,152
1,079,007
21,071,159

5,055,113
5,055,113

(8,536,501)
(8,536,501)

16,510,764
1,079,007
17,589,771

(18,896,052)
(600,054)
(19,496,106)
(478,952)
1,096,101

(1,006,691)
(1,006,691)
-

8,536,430
8,536,430
-

(11,366,313)
(600,054)
(11,966,367)
(478,952)
5,144,452

As at December 31, 2017
Balance as at
January 1,
2017
Baht
Cost
Equipment, furniture and fixtures
Vehicles
Total cost
Accumulated depreciation
Equipment, furniture and fixtures
Vehicles
Total accumulated depreciation
Less Allowance for impairment
Property, plant and equipment

19,910,048
2,643,008
22,553,056
(16,800,924)
(578,939)
(17,379,863)
(478,952)
4,694,241

Depreciation for the years ended December 31,
2018
2017

Separate financial statements
Addition
(Disposal)
Balance as at
December 31,
2017
Baht
Baht
Baht
82,104
82,104
(2,095,128)
(264,355)
(2,359,483)
-

(1,564,001)
(1,564,001)
243,240
243,240
-

19,992,152
1,079,007
21,071,159
(18,896,052)
(600,054)
(19,496,106)
(478,952)
1,096,101

Baht

1,006,691

Baht

2,359,483
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17.

GOODWILL

Goodwill as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Cost
Less provision for impairment
Net book amount

98,604,170
(98,604,170)
-

98,604,170
(52,315,653)
46,288,517

During the year of 2018, the Group recognized loss on impairment of goodwill of UWC
Amphan Biomass Company Limited and Satuek Biomass Company Limited amounting
to Baht 46.29 million presented under “Other expenses” in the consolidated financial
statements.
During the year of 2017, the Group recognized loss on impairment of goodwill of
Paradise Green Energy Company Limited amounting to Baht 52.32 million presented
under “Other expenses” in the consolidated financial statements.
The recoverable amount of the CGUs is determined based on value-in-use calculations.
These calculations use pre-tax cash flow projections based on financial budgets approved
by management covering a five-year period. Cash flows beyond the 5 year period are
extrapolated using the estimated growth rates stated below. The growth rate does not
exceed the long-term average growth rate for the business in which the CGUs operates.
18. INTANGIBLE ASSET
Intangible asset consist of the following:
As at December 31, 2018

Cost
Right to use gas branch
piping system
Right to sale under power
purchase agreements
Software License
Total cost

Balance as at
January 1,
2018
Baht
6,288,111
468,578,412
10,590,577
485,457,100

Consolidated financial statements
Addition
(Disposal)/
Balance as at
(Transfer out) December 31,
2018
Baht
Baht
Baht
152,330
152,330

Accumulated amortization
Right to use gas branch
piping system
(4,668,707)
(419,207)
Right to sale under power
purchase agreements
(95,628,844) (48,047,992)
Software License
(7,472,504)
(683,788)
Total accumulated amortization (107,770,055) (49,150,987)
Less Allowance for impairment
(154,205,810)
Intangible asset
377,687,045
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(644,675)
(644,675)

387,149
387,149
-

6,288,111
468,578,412
10,098,232
484,964,755

(5,087,914)
(143,676,836)
(7,769,143)
(156,533,893)
(154,205,810)
174,225,052

As at December 31, 2017

Cost
Right to use gas branch
piping system
Right to sale under power
purchase agreements
Software License
Total cost
Accumulated amortization
Right to use gas branch
piping system
Right to sale under power
purchase agreements
Software License
Total accumulated amortization
Intangible asset

Balance as at
January 1,
2017
Baht
6,288,111

Consolidated financial statements
Addition
(Disposal)
Balance as at
December 31,
2017
Baht
Baht
Baht
-

6,288,111

132,100
132,100

-

468,578,412
10,590,577
485,457,100

(4,249,500)

(419,207)

-

(4,668,707)

(47,580,852)
(6,650,031)
(58,480,383)
426,844,617

(48,047,992)
(822,473)
(49,289,672)

-

(95,628,844)
(7,472,504)
(107,770,055)
377,687,045

468,578,412
10,458,477
485,325,000

-

Amortization for the years ended December 31,
2018
2017
As at December 31, 2018

Cost
Software License
Total cost
Accumulated amortization
Software License
Total accumulated amortization
Intangible asset

Balance as at
January 1,
2018
Baht
36,800
36,800
(20,835)
(20,835)
15,965

As at December 31, 2017

Cost
Software License
Total cost
Accumulated amortization
Software License
Total accumulated amortization
Intangible asset

Balance as at
January 1,
2017
Baht
36,800
36,800
(15,875)
(15,875)
20,925

Amortization for the years ended December 31,
2018
2017

Baht
Baht
Separate financial statements
Addition
(Disposal)

49,150,987
49,289,672

Balance as at
December 31,
2018
Baht

Baht

Baht

-

-

36,800
36,800

(4,960)
(4,960)

-

(25,795)
(25,795)
11,005

Separate financial statements
Addition
(Disposal)
Balance as at
December 31,
2017
Baht
Baht
Baht
-

-

36,800
36,800

(4,960)
(4,960)

-

(20,835)
(20,835)
15,965

Baht
Baht

4,960
4,960
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19.

DEFERRED TAX

Deferred tax assets and liabilities as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

8,738,140
(201,572,574)
(192,834,434)

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

76,337,792
(200,092,793)
(123,755,001)

2,936,803
2,936,803

72,384,897
72,384,897

Movements of deferred tax assets and liabilities for the years ended December 31, 2018
and 2017 are as follows:
As at December 31, 2018
Balances
as at
January 1,
2018
Baht
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for obsolete of inventory
Allowance for impairment
Property, plant and equipment fair value
adjustment on consolidation
Non-current provision for employee
benefit obligations
Loss carried forward
Others
Total
Deferred tax liabilities
Investment in subsidiaries
Power purchase agreement
Revaluation surplus on land
Others
Total
Net
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Consolidated financial statements
Recognized
Recognized in
Recognized in
profit or loss
Other
shareholders’
Comprehensive
equity
Income (loss)
directly
Baht
Baht
Baht

Balances
as at
December 31,
2018
Baht

18,107,932
3,062,645
3,000,000

45,912
7,029,887
-

-

-

18,153,844
10,092,532
3,000,000

34,094,079

(3,836,762)

-

-

30,257,317

10,948,869
72,134,956
64,976,355

(261,031)
(3,494,188)
(41,621,193)

-

-

10,687,838
68,640,768
23,355,162

206,324,836

(42,137,375)

-

-

164,187,461

(138,460,909)
(88,300,221)
(55,980,219)
(47,338,488)

(240,606)
9,609,599
(38,235,373)

-

(330,079,837)

(28,866,380)

(123,755,001)

(71,003,755)

104,010

1,820,312
-

(136,881,203)
(78,690,622)
(55,980,219)
(85,469,851)

104,010

1,820,312

(357,021,895)

104,010

1,820,312

(192,834,434)

As at December 31, 2017
Balances
as at
January 1,
2017
Baht
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for obsolete of inventory
Allowance for impairment
Property, plant and equipment fair value
adjustment on consolidation
Non-current provision for employee
benefit obligations
Loss carried forward
Others
Total
Deferred tax liabilities
Investment in subsidiaries
Power purchase agreement
Revaluation surplus on land
Others
Total
Net

Consolidated financial statements
Recognized
Recognized in
Recognized in
profit or loss
Other
shareholders’
Comprehensive
equity
Income (loss)
directly
Baht
Baht
Baht

19,827,339
3,718,994
3,057,466

(1,719,407)
(656,349)
(57,466)

-

-

18,107,932
3,062,645
3,000,000

37,930,843

(3,836,764)

-

-

34,094,079

9,659,822
44,862,753
38,704,018

(374,228)
27,272,203
26,272,337

1,663,275
-

-

10,948,869
72,134,956
64,976,355

157,761,235

46,900,326

1,663,275

-

206,324,836

(157,974,126)
(97,909,820)
(45,155,639)
(30,933,785)

29,049,834
9,609,599
(11,550,431)

(10,824,580)
(173,242)

(9,536,617)
(4,681,030)

(138,460,909)
(88,300,221)
(55,980,219)
(47,338,488)

(331,973,370)

27,109,002

(10,997,822)

(14,217,647)

(330,079,837)

(174,212,135)

74,009,328

(9,334,547)

(14,217,647)

(123,755,001)

As at December 31, 2018
Balances
as at
January 1,
2018
Baht
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Non-current provision for employee
benefit obligations
Others
Total
Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of
trading securities
Total
Net

Balances
as at
December 31,
2017
Baht

Separated financial statements
Recognized
Recognized in
profit or loss
Other
Comprehensive
Income (loss)
Baht
Baht

Balances
as at
December 31,
2018
Baht

16,826,784

(5,000)

-

16,821,784

1,071,356
54,498,814
72,396,954

129,764
(37,507,765)
(37,383,001)

-

1,201,120
16,991,049
35,013,953

(12,057)
(12,057)
72,384,897

(32,065,093)
(32,065,093)
(69,448,094)

-

(32,077,150)
(32,077,150)
2,936,803
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As at December 31, 2017
Balances
as at
January 1,
2017
Baht
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Non-current provision for employee
benefit obligations
Others
Total
Deferred tax liabilities
Allowance for revaluation of
trading securities
Total
Net

16,838,784

Separated financial statements
Recognized
Recognized in
profit or loss
Other
Comprehensive
Income (loss)
Baht
Baht
(12,000)

Balances
as at
December 31,
2017
Baht

-

16,826,784

892,646
41,656,110
59,387,540

167,605
12,842,704
12,998,309

11,105
11,105

1,071,356
54,498,814
72,396,954

(395)
(395)
59,387,145

(11,662)
(11,662)
12,986,647

11,105

(12,057)
(12,057)
72,384,897

The Company has used tax rate of 20% for the corporate income tax calculation for the years
ended December 31, 2018 and 2017 and the deferred tax calculation as at December 31,
2018 and 2017.
The income tax (expense) income for the years ended December 31, 2018 and 2017 can be
reconciled to the accounting profit as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Current tax
Adjustments of income tax of prior year
Deferred tax
Income tax (expense) income
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(3,073,941)
71,003,755
67,929,814

29,547,445
(74,009,328)
(44,461,883)

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
-

3,333
69,448,094
69,451,427

39,097,007
(12,986,647)
26,110,360

The income tax (expense) income for the years ended December 31, 2018 and 2017 can
be reconciled to the accounting profit as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Profit (loss) before income tax expense
- For income tax exemption business
(415,957,414)
- For non-income tax exemption business 363,565,515
Total profit before income tax
(52,391,899)
expense
Income tax calculated at 20% (for nonincome tax exemption business)
Effect of income and expenses that are
not income and expenses in determine
taxable profit
Effect of expenses that are deducted as
taxable expenses more than
accounting expense
Utilization of unused loss carried forward
for non-income tax exemption business
Adjustments of income tax of prior year
Income tax (expense) income

20.

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

(160,055,591)
(194,883,030) 382,020,563
(354,938,621) 382,020,563

33,028,614
33,028,614

72,713,103

(38,976,606)

76,404,113

6,605,722

7,742,866

(1,491,373)

(6,956,019)

19,504,638

(6,575,368)

(3,993,904)

-

-

(5,957,120)
3,333
67,929,814

(44,461,883)

-

26,110,360

3,333
69,451,427

BANK OVERDRAFT, BORROWINGS AND DEBENTURES

Bank overdraft, borrowings and debentures as at December 31, 2018 and 2017 consist of
the following:

Current
Bank overdrafts
Short-term loans from financial institutions
Total bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Short-term borrowing from
other company
Current portion of debenture
Current portion of long-term loan from
financial institution
Total current borrowings
Non-current
Debentures
Long-term loans from financial institution
Total long-term borrowings

Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

17,388,160
362,981,079

17,935,905
307,574,620

-

-

380,369,239

325,510,525

-

-

-

-

24,520,000
444,389,239

800,000,000
24,960,000
1,150,470,525

-

-

600,000,000
600,000,000
1,044,389,239

24,520,000
24,520,000
1,174,990,525

-

-

39,500,000
-
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(1)

As at December 31, 2018, short-term borrowings from financial institution of Rayong Wire
Industries Public Company Limited amounting to Baht 317.63 million (December 31,
2017 : Baht 262.18 million) are in US dollar currency and Baht currency. The principal
due within 6 months from transaction date and interest payment period settled by the
financial institution. Short-term borrowings carried interest at the rates between 2.40%
to 3.20% per annum (December 31, 2017 : between 1.80% to 2.80% per annum). The
borrowings are liability under trust receipts for purchasing raw material from oversea.

(2)

As at December 31, 2018, short-term borrowings from financial institutions of
Ua Withya Public Company Limited amounting to Baht 52.42 million (December 31,
2017 : Baht 45.40 million) are secured by the land, buildings and cash deposits of
Ua Withya Public Company Limited (Notes 16 and 33).

(3)

Short-term borrowing from other companies amounting to Baht 39.50 million has
maturity in January 2019, and has the interest rate at 6.25% per annum.

(4)

As at December 31, 2018, borrowing from financial institution of Enesol Company
Limited, a subsidiary, of Baht 24.52 million (December 31, 2017 : Baht 49.48
million) represents loan to construct project a Hydroelectric power plant and
purchase machinery for such power plant. Interest is charged at MLR minus 1.00%
per annum. The repayment of monthly installment will be amounting to Baht 2.08
million. The remaining will be repaid fully within December 31, 2019. The
borrowing is guaranteed by the machinery of the power plant project and deposit at
bank of Enesol Company Limited (Notes 33.2 and 33.3), investment properties of
the Company (Notes 15 and 33.4) and director of the Company.

(5)

The debentures of Baht 600 million are due within January 2020 and carry interest
at the rate of 6.25% per annum which guarantee by land, building and machine of a
subsidiary and investments in two subsidiaries (Note 33.6). Moreover, under the
terms of issued debentures, Ua Withya Public Company Limited must comply
with certain conditions, including maintaining debt to equity ratio at the rate
precribed in the condition.

Movement of long-term borrowings from financial institutions for the years ended
December 31, 2018 and 2017 can be analysed as follows;
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning balance
Issued new debentures
Repaid borrowings / Redeemed debentures
Ending net book

849,480,000
600,000,000
(824,960,000)
624,520,000

874,440,000
(24,960,000)
849,480,000

As at December 31, 2018, the Group has available unused letters of credit for purchase of goods
and raw materials amounting to Baht 118.78 million (December 31, 2017 : Baht 894.70 million).
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21.

TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES

Trade and other payables as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Trade payable - other companies
Accrued expenses - other companies
Accrued expenses - related companies
(Note 30.7)
Unearned income - other companies
Other payable - other companies
Other payable - related companies
(Note 30.7)
Other payables - directors (Note 30.7)
Payable for subsidiary acquisition

22.

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

470,533,948
54,928,192

389,072,658
55,229,537

3,614,544

3,889,875

32,246,573
64,303,683

450,000
42,363,039
29,077,317

5,989,893

5,792,206

22,203
169,356
41,745,112
663,949,067

13,803
207,887
59,695,113
576,109,354

36,906
9,641,343

72,607
9,754,688

LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS

Liabilities under finance lease agreements represent liabilities from the lease of vehicles. As
at December 31, 2018 and 2017, the future lease payments are summarized as follows:
Consolidated financial statements
Minimum lease
Present value of minimum
payments
lease payments
2018
2017
2018
2017
Baht
Baht
Baht
Baht
Not later than 1 year
Later than 1 year but not later than 5 years
Less future finance charges on finance
lease agreement
Present value of liabilities under finance
lease agreement

8,574,469
1,402,819
9,977,288
(446,447)
9,530,841

8,208,263
9,361,958
17,570,221
(55,731)
17,514,490

7,032,987
2,497,854
9,530,841

8,114,431
9,400,059
17,514,490

-

-

9,530,841

17,514,490

Presented in the statement of financial position as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Current portion of liabilities under
finance lease agreements
Liabilities under finance lease agreements

7,032,987
2,497,854
9,530,841

8,114,431
9,400,059
17,514,490
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23.

NON-CURRENT PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

The Group operate non-current provision for employee benefit obligations due upon
retirement under the Thai Labor Protection Act, which are considered as unfunded defined
benefit plans.
Movements of non-current provision for employee benefit obligations for the years ended
December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Non-current provision for employee benefits
at beginning of year
56,484,592
Included in profit or loss
Current service cost
4,576,638
Interest cost
1,230,966
Included in other comprehensive income
Actuarial loss
Benefit paid during the year
(5,591,474)
Non-current provision for employee benefits
at ending of year
56,700,722

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

48,604,781

5,356,785

4,463,233

4,589,247
1,562,899

490,362
158,458

678,132
159,896

8,316,383
(6,588,718)
56,484,592

6,005,605

55,524
5,356,785

The amounts are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive
income for non-current provision for employee benefit obligations for the years ended
December 31, 2018 and 2017 as follows:

Cost of sale
Selling expenses
Administrative expenses

Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
1,665,544
2,724,442
1,103,502
2,377,784
3,038,558
1,049,920
5,807,604
6,152,146

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
648,820
838,028
648,820
838,028

Principal actuarial assumptions for non-current provision for employee benefit
obligations as at December 31, 2018 and 2017 as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
% p.a.
% p.a.
Discount rate
Future salary increase rate
Turnover rate
Mortality rate
Disable rate
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2.39 - 3.40
3.73 - 8.39
0 - 31
100 of TMO17
10 of TMO17

2.39 - 3.40
3.73 - 8.39
0 - 31
100 of TMO17
10 of TMO17

Separate
financial statements
2018
2017
% p.a.
% p.a.
2.71
5.09
0 - 29
100 of TMO17
10 of TMO17

2.71
5.09
0 - 29
100 of TMO17
10 of TMO17

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value
of the non-current provision for employee benefit obligations as at December 31, 2018
and 2017 are summarized as follows:
Consolidated
financial statements
Increase
Decrease
0.50%
0.50%
% p.a.
% p.a.

Separate
financial statements
Increase
Decrease
0.50%
0.50%
% p.a.
% p.a.

As at December 31, 2018
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(3.48)
3.98
(8.63)

3.70
(3.78)
7.88

(4.04)
4.57
(9.28)

4.26
(4.37)
1.40

As at December 31, 2017
Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(3.51)
3.53
(6.45)

3.73
(3.36)
8.56

(4.52)
4.58
(9.30)

4.78
(4.38)
1.39

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all
other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of
the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined
benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of
the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end
of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability
recognized within the statement of financial position.
Expected maturity analysis of undiscounted retirement benefits:

As at December 31, 2018
Retirement benefits
As at December 31, 2017
Retirement benefits

As at December 31, 2018
Retirement benefits
As at December 31, 2017
Retirement benefits

Less than
a year
Baht

Consolidated financial statements
Between
Between
2 - 5 years
6 - 10 years Over 10 years
Baht
Baht
Baht

6,508,699

23,404,832

38,355,909

64,438,963

132,707,953

6,861,432

23,115,980

37,515,279

72,076,696

139,524,387

Less than
a year
Baht

Separate financial statements
Between
Between
2 - 5 years
6 - 10 years Over 10 years
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Total
Baht

-

-

8,829,368

4,286,425

13,115,793

-

-

6,252,969

6,862,824

13,115,793

On December 13, 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving the
draft of a new Labor Protection Act, which is in the process of being announced in the Royal
Gazette. The new Labor Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for
employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. Such
employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last 400 days,
based on the final wage rate. This change is considered an amendment to post-employment
benefits plan. The Group will reflect the effect of such change by recognizing past service
cost as an expense in the income statement of the period in which the law is effective.
Capital Engineering Network Public PLC.
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24.

SHARE CAPITAL AND SHARE PREMIUM

Share capital and share premium as at December 31, 2018 and 2017 consist of the following:

Authorised share capital
As at January 1, 2018
As at December 31, 2018
Issued and paid-up share capital
As at January 1, 2018
Issuance of ordinary shares
from exercise of warrants
As at December 31, 2018

25.

Consolidated and Separate financial statements
Number of
Ordinary
Share
shares
Shares
Premium
Total
Shares
Baht
Baht
Baht
1,117,712,067
1,117,712,067

1,117,712,067
1,117,712,067

-

1,117,712,067
1,117,712,067

745,141,378

745,141,378

891,304,563

1,636,445,941

551
745,141,929

551
745,141,929

551
891,305,114

1,102
1,636,447,043

WARRANTS

Capital Engineering Network Public Company Limited
Warrants No.4 (CEN-W4)
On November 14, 2017, the Board of Director Meeting No. 6/2017 has approved issuance of
warrants to existing shareholders. The meeting have also approved capital increase from Baht
745,141,378 to Baht 1,117,712,067 by issuing new ordinary shares of 372,570,689 shares, at
par value of Baht 1.00, to support exercise of warrants CEN-W4.
Type of warrants
Term of warrants

: Issued in the names of respective holder and negotiable.
: 2 years from the issuance date. Date of issuance is on December 23,
2017 and Maturity date is on December 22, 2018.
Number of warrants: 372,366,551 units
Ratio
: 2 ordinary shares per 1 warrant
Offering price
: Baht 0 per unit
Exercise ratio
: 1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)
Exercise price
: Baht 2.00 per share
Exercise date
: Last business day of March, June, September and December of
year 2018. (Provided that the first exercise date shall be on March
30, 2018)
Last exercise date : December 21, 2018
First trading date is on January 19, 2018.
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Movements of warrants to purchase ordinary shares for the years ended December 31, 2018
and 2017 as follows:
Consolidated and separate
financial statements
2018
2017
Shares
Shares
Beginning balance
Less Exercised warrants during the year
End of exercise warrant
Ending balance

372,366,551
(551)
(372,366,000)
-

372,366,551
372,366,551

On warrant exercise date in December 2018, there are 551 CEN-W4 warrants indicated to be
exercised. Exercise price of these warrants amounting to Baht 1,102 were already received
and share issuance process were completed in December 2018.
26.

LEGAL RESERVE

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is
required to set aside to a legal reserve at least 5 percent of its net income after deducting
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. At present,
the legal reserve has fully been set aside. For the years ended December 31, 2018 and
2017, the Company appropriate the legal reserve as follows:
Consolidated and separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning balance
Appropriation during the year
Ending balance

27.

29,769,475
15,628,457
45,397,932

29,423,562
345,913
29,769,475

OTHER INCOME

Other income for the years ended December 31, 2018 and 2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Sale of scrap from raw materials
Interest income
Dividend income
Gain on sale of assets
Other

53,326,501
39,683,424
344,076
1,293,650
39,349,053
133,996,704

49,824,859
35,552,904
981,564
443,301
1,775,550
88,578,178

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
8,272,229
46,709,912
1,282,400
8,785,697
65,050,238

4,661,375
981,564
3,071,901
8,714,840

Dividend income amounting to Baht 46.71 million for the year ended December 31,
2018 is the dividend received from Rayong Wire Industries Public Company Limited
(“subsidiary”) which on April 26, 2018, at the subsidiary’s Annual General Meeting of
Shareholder, the meeting approved payment of dividends for the operation results of
2017 in the rate of Baht 0.106 per share for the share of 606.03 million shares total
amounting to Baht 64.23 million. The dividend was paid to shareholders on May 25,
2018.
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28.

EXPENSE BY NATURE

Expense by nature for the years ended December 31, 2018 and 2017 consist of the
following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Raw material and consumables used
2,003,030,779
Staff costs
331,810,086
Repair and maintenance expenses
21,186,707
Depreciation and amortisation
192,713,727
Finance costs
64,436,470
Doubtful accounts
547,216
Reversal of allowance for doubtful
accounts
(18,006,375)
Allowance for declining
in value of inventories (reversal)
22,712,827
Utility expenses
79,163,626
Director remunerations (Note 30.3)
36,234,733
Transportation expenses
36,458,857
Other expense
- Doubtful accounts on loans (Note 11)
- Loss on impairment of fixed assets
(Note 16)
49,377,727
- Loss on impairment of intangible
assets (Note 18)
154,205,810
- Loss from exchange rate
459,203
- Loss on impairment of investments
in subsidiaries (Note 14.1)
- Loss on impairment of investments
in associate (Note 14.2)
27,860,932
- Loss on impairment of investments
in joint venture (Note 14.3)
- Loss on impairment of goodwill
(Note 17)
46,288,517
- Loss on disposal of investments
in associate (Note 14.2)
15,556,076
Others
247,780,492
Total
3,311,817,410
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1,818,420,496
310,984,353
10,462,570
183,429,725
56,811,473
4,735,220

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
9,424,272
1,053,691
-

(10,053,249)

(3,886,111)

(1,896,876)
51,492,458
41,293,844
23,950,433

10,450,042
-

10,702,824
2,411,443
1,488,487
(60,000)
11,137,795
-

-

-

22,402,858

-

-

(2,706,184)

-

-

-

-

83,842,859

110,754,937

-

-

54,946,525

-

-

52,315,653

-

-

171,882,832
2,899,227,068

16,516,946
33,558,840

8,000,000

13,172,398
130,695,806

29.

EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the profit (loss) attributable to ordinary
shareholders by the weighted average number of issued ordinary shares during the period.
The diluted earnings (loss) per share is calculated adjusting the weighted average number of
ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares.
The Group has dilutive potential ordinary shares that are warrants. (Note 23)
29.1 Basic earnings (loss) per share
Consolidated
financial statements
2018
2017

For the year ended December 31,
Profit (loss) attributable to
the parent company (Baht)
133,071,292
Weighted average number of
ordinary shares (Shares)
745,141,395
Basic earnings (loss) per share (Baht)
0.1786

Separate
financial statements
2018
2017

(156,664,553)

312,569,136

6,918,254

745,141,378
(0.2102)

745,141,395
0.4195

745,141,378
0.0093

29.2 Diluted earnings (loss) per share
Consolidated
financial statements
2018
2017

Profit (loss) attributable to
the parent company (Baht)
133,071,292
Adjustment for:
Effect of profit (loss) from warrants
issued by subsidiaries (Baht)
Profit (loss) used to determine
diluted earnings (loss) per share
(Baht)
133,071,292
Weighted average number of
ordinary shares for diluted
earnings (loss) per share
(Shares)
Diluted earnings (loss) per share (Baht)

745,141,395
0.1786

Separate
financial statements
2018
2017

(156,664,553)

312,569,136

(10,666,144)

-

(167,330,697)

312,569,136

6,918,254

745,141,378

745,141,395

745,141,378

0.4195

0.0093

(0.2246)

6,918,254
-
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30.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries,
control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including
holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company.
Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of
the company that gives them significant influence over the enterprise, key management
personnel, including directors and officers of the company and close members of the
family of these individuals and companies associated with these individuals also constitute
related parties.
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the
substance of the relationship, and not merely the legal form.
The Company is incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand.
Key shareholder is Leenabanchong family holding shares in the Company totalling 34.71%
of issued and paid-up share capital.
Relationship with related parties that control or jointly control the Company or are being
controlled or jointly controlled by the Company or have transactions with the Company
were as follows:
Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

1.

Subsidiaries
Rayong Wire Industries Public Company Limited

Thailand

69.83% shareholding and some common directors

2.

Ua Withya Public Company Limited

Thailand

39.76% shareholding and some common directors

3.

Enesol Company Limited

Thailand

100.00%
directors

4.

Pipe Line Engineering Company Limited

Thailand

99.99% shareholding and some common directors

5.

Evergreen Biomass Company Limited

Thailand

99.00% shareholding and some common directors

6.

WJC Enterprise Company Limited

Thailand

94.25% shareholding and some common directors

7.

Paradise Green Energy Company Limited

Thailand

25.84% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

8.

UWC Komen Biomass Company Limited

Thailand

39.76% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

9.

UWC Solar Company Limited

Thailand

39.76% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

10. Satuek Biomass Company Limited

Thailand

39.76% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

11. UWC Amphan Biomass Company Limited

Thailand

12. Green Energy Plantation Company Limited

Thailand

39.76% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited
21.58% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited(1)

13. UWC (Cambodia) Company Limited

Cambodia

shareholding

and

some

common

27.73% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

(1)
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Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

Joint venture
14. Sunflowergreen Co., Ltd.

Thailand

Associate
15. Dimet (Siam) Public Company Limited

A joint venture of Evergreen Biomass
Company Limited at 25.00%

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 24.98%

16. Ayutthaya Power Systems Company Limited

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%(1)

17. Saraburi Energy Systems 2

Thailand

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%

18. Panova Company Limited

Thailand

An associate Company of Ua Withaya
Public
Company Limited at 30.00%(1)

19. Interglob Investment Company Limited

Cambodia

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 48.00%

Other related companies
20. EMC Public Company Limited

Thailand

Related company by shareholding

21. Directors

Thailand

Persons having authority and responsibility
for planning, directing and controlling the
activities of the entity, directly or indirectly,
including any director of the Company
(whether executive or otherwise)

(1)

On July 12, 2018, Ua Withya Public Company Limited exchanged the shares of Ayutthaya Power Systems Company Limited of
165,000 shares, totalling Baht 5.78 million with the shares of Panova Company Limited of 231,000 shares, totaling Baht 5.78
million and invested to acquire shares of Panova Company Limited of 47,144 shares, totaling Baht 1.18 million, totaling 278,144
shares and Baht 6.95 million. The proportion of shareholding is 30% of issued shares and paid up of such company.

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions
Sales of goods
Revenue from services
Internal audit fee
Rental income
Fee income from use of assets as collateral
for credit facilities
Interest income
Purchase and sale of equity securities
Dividends income
Director and management benefit expenses
representing salary, meeting allowance,
per-diam and bonus

Pricing policies
Cost plus margin of the rate of around 10.00% - 25.00%
Contract price
The amount approved by the Company’s directors
Contract price (Cost plus margin at
the rate of around 10.00% - 25.00%)
0.50 - 2.00% per annum of mortgaged value
The amount approved by the Company’s directors,
based on borrowing cost of the Company
Market price
The amount approved by the shareholders of the Company
The amount approved by the Company’s directors and
shareholders
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The following transactions were carried out with related parties:
30.1 Revenues
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Subsidiaries
Rental income
Internal audit fee
Fee income
Interest income
Dividend income
Related companies
Project income
Interest income

28,931,340
-

-

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
2,578,320
2,670,000
3,137,260
7,996,383
46,365,836

7,924,565

-

211,680
2,760,000
4,246,391
-

30.2 Expenses
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Related companies
Purchase of goods

2,160,120

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

42,205

-

-

30.3 Director remuneration
(include in “Selling expenses” and “Administrative expenses”)
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Director remuneration
Short-term benefit
Post-employment benefits

33,449,148
2,665,585
36,114,733

38,708,997
2,584,847
41,293,844

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
9,983,039
467,003
10,450,042

10,567,304
570,491
11,137,795

30.4 Temporary investments
(included in “Trading securities”)
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Related company
Equity securities
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453,722,360

99,157,840

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
463,859,153

117,924,127

Movement of temporary investments for the years ended December 31, 2018 and
2017 consist of the following:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning Balance - Net
Additions
Disposal
Write-off (Note 9)
Fair value adjustment
Ending Balance - Net

99,157,804
14,189,839
340,374,717
453,722,360

93,070,822
41,990,087
(2,406,925)
(33,496,180)
99,157,804

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
117,924,127
14,189,839
(8,629,529)
340,374,716
463,859,153

153,187,018
41,990,087
(41,349,873)
(2,406,925)
(33,496,180)
117,924,127

30.5 Trade and other current receivables
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Trade accounts receivable
(Note 10.1)
Related companies
Less Allowance for doubtful
accounts
Other receivables (Note 10.1)
Directors
Related companies

Accrued income (Note 10.1)
Subsidiaries
Related companies

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

15,590,445

14,120,263

-

-

15,590,445

(14,120,263)
-

-

-

2,704,317
777,809
3,482,126

2,348,340
170,085,671
172,434,011

-

-

923,186
923,186

404,556
404,556

24,056,876
24,056,876

12,317,573
12,317,573

30.6 Short-term loans to related parties
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Subsidiaries
Less Allowance for doubtful
accounts
Subsidiaries - Net
Related companies

8,682,290
8,682,290

8,858,890
8,858,890

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
208,286,000

163,940,000

(39,900,000) (39,900,000)
168,386,000 124,040,000
168,386,000 124,040,000
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The movements of short-term loans for the years ended December 31, are as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Beginning Balance
Additions
Repayment
Doubtful debt for loan to
subsidiary
Transfer to short-term loans
to third parties
Unrealised loss on exchange rate
Ending balance

8,858,890
(176,000)
8,682,890

12,500,000
9,347,802
(12,500,000)
(488,912)
8,858,890

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
124,040,000
45,746,000
(1,400,000)

54,540,000
82,500,000
(5,000,000)

-

(8,000,000)

168,386,000

124,040,000

Transaction incurred during 2018
During the year of 2018, the Company provided short-term loan amounting to Baht 40.00
million to Ua Withya Public Company Limited. The loan is dominated in Thai Baht and is due
at call carries interest rate 4.00% per annum, to WJC Enterprise Company limited amounting
to Baht 4.55 million. The loan is dominated in Thai Baht and is due at call which carries
interest rate 4.00% per annum and to Pipe Line Engineering Company Limited amounting to
Baht 1.20 million. The loan is dominated in Thai Baht and carries interest rate 4.00% per
annum.
During the year of 2018, the company received the repayment of the principal of loan
from Pipe Line Engineering Company Limited full amounting to Baht 1.20 million and
from WJC Enterprise Company Limited amounting to Baht 0.20 million.
Transaction incurred during 2017
The Company provided short-term loan to WJC Enterprise Company limited amounting to
Baht 54.54 million. The loan is dominated in Thai Baht and is due at call which carries interest
rate 4.00% per annum.
During the year of 2017, the Company provided short-term loan amounting to Baht 80.00
million to Ua Withya Public Company Limited. The loan is dominated in Thai Baht and is due
within 4 months which carries interest rate 4.20% per annum and to WJC Enterprise Company
Limited amounting to Baht 2.50 million. The loan is dominated in Thai Baht and is due within
3 months which carries interest rate MLR-1.75% per annum.
During the year of 2017, the company received the repayment of the principal of loan to
Evergreen Biomass Company Limited amounting to Baht 5.00 million.
The Company assessed the recoverability for remaining balance of loan to Evergreen
Biomass and recognised doubtful debt amounting to Baht 8.00 million under “Other
expenses” in the separate statement of income.
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30.7

Trade and other current payable
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Accrued expense
- related companies
Other payable
- related companies
Other payable - directors

30.8

22,203
169,356
191,559

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

450,000

-

-

13,803
207,887
671,690

36,906
36,906

72,607
72,607

Commitments with related parties
As at December 31, 2018, the Company had commitment related to the guarantee
and pledge its assets as collateral for credit facilities of subsidiaries with financial
institutions.

31.

PROMOTIONAL PRIVILEGES

Rayong Wire Industries Public Company Limited
Rayong Wire Industries Public Company Limited received promotional privileges from
the Board of Investment on June 29, 2012 for manufacturing of steel wire and steel wire
mesh. Under the promotional privileges, Rayong Wire Industries Public Company
Limited received the exemption from corporate income tax from the promoted activities
for the period of 8 years from the date income is first derived, which is February 13,
2013 and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the
deduction of annual net losses arising during the privilege period from net profit for a
period of 5 years from the end of the privilege period. Rayong Wire Industries Public
Company Limited must comply with the conditions and restrictions provided in the
promotional certificates.
Enesol Company Limited
Enesol Company Limited received promotional privileges from the Board of Investment
on June 7, 2011 for manufacturing electricity. Under the promotional privileges, Enesol
Company Limited received the exemption from corporate income tax from the promoted
activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is June
30, 2012 and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the
deduction of annual net losses arising during the privilege period from net profit for a
period of 5 years from the end of the privilege period of 8 years (expired on June 29,
2025). Enesol Company Limited must comply with the conditions and restrictions
provided in the promotional certificates.
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UWC Komen Biomass Company Limited (Formerly : TRC Clean Energy
Company Limited)
UWC Komen Biomass Company Limited received promotional privileges from the
Board of Investment on May 21, 2008 for generating electricity from biomass. Under the
promotional privileges, UWC Komen Biomass Company Limited received the
exemption from corporate income tax from the promoted activities for the period of 8
years from the date income is first derived, which is October 11, 2011 including the
deduction of annual net losses arising during the privilege period from net profit for a
period of 5 years from the end of the privilege period. UWC Komen Biomass Company
Limited must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional
certificates.
Satuek Biomass Company Limited
Satuek Biomass Company Limited received promotional privileges from the Board of
Investment on November 18, 2003 for generating electricity. Under the promotional
privileges, Satuek Biomass Company Limited received the exemption from corporate
income tax from the promoted activities for the period of 8 years from the date income is
first derived, which is January 21, 2006 and the reduction of 50% from regular corporate
income tax including the deduction of annual net losses arising during the privilege
period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period Satuek
Biomass Company Limited must comply with the conditions and restrictions provided in
the promotional certificates.
UWC Amphan Biomass Company Limited
UWC Amphan Biomass Company Limited received promotional privileges from the
Board of Investment on November 28, 2005 for generating electricity. Under the
promotional privileges, UWC Amphan Biomass Company Limited received the
exemption from corporate income tax from the promoted activities for the period of 8
years from the date income is first derived, which is January 31, 2008 and the reduction of
50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses
arising during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of
the privilege period. UWC Amphan Biomass Company Limited must comply with the
conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the
following:
For the year ended December 31, 2018
Total
Promoted
Non-promoted
activity
activity
Baht
Baht
Baht
Revenue from sales
Revenue from services
Profit (loss) from investment
Other income
Total
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774,193,404
19,746,706
793,940,110

914,278,795
1,029,540,267
416,775,787
114,249,998
2,474,844,847

1,688,472,199
1,029,540,267
416,775,787
133,996,704
3,268,784,957

For the year ended December 31, 2017
Total
Promoted
Non-promoted
activity
activity
Baht
Baht
Baht
Revenue from sales
Revenue from services
Profit (loss) from investment
Other income
Total

32.

703,364,186
3,466,668
18,662,800
725,493,654

857,219,275
928,664,977
(30,743,621)
69,915,378
1,825,056,009

1,560,583,461
932,131,645
(30,743,621)
88,578,178
2,550,549,663

COMMITMENTS

The future aggregate minimum lease payment under non-cancellable operating leases as
at December 31, 2018 and 2017 are as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Million Baht
Million Baht
Within 1 year
Later than 1 year but not later
than 5 years
Later than 5 years

11.60

6.36

14.40
2.97
28.97

7.61
4.00
17.97

Separate
financial statements
2018
2017
Million Baht Million Baht
0.79

6.93
-

8.66
15.59

-

0.58
1.37

The future aggregate payment for other commitments as at December 31, 2018 and 2017
are as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Million Baht
Million Baht
Bank guarantees
Legal consultant fee
Repair and maintenance agreements
Unused letters of credit for goods and
raw materials

33.

Separate
financial statements
2018
2017
Million Baht Million Baht

36.43
196.73

60.25
0.55
117.78

-

-

406.97
640.13

274.71
453.29

-

-

PLEDGED ASSETS

33.1

As at December 31, 2018, bank deposits of Rayong Wire Industries Public Company
Limited amounting to Baht 194.90 million (December 31, 2017: Baht 168.90 million) are
pledged as collateral for credit facilities of Rayong Wire Industries Public Company
Limited:
a) short-term and long-term borrowings (Note 20)
b) letters of guarantee
c) credit facilities and liability under trust receipt for purchasing raw material.

Capital Engineering Network Public PLC.

505

33.2

As at December 31, 2018 and 2017, the machinery for a production project for
electricity and heat energy of Enesol Company Limited according to the agreement
with Thai-German Ceramic Industry Public Company Limited, is used as collateral
for a long-term borrowing from a domestic financial institution pursuant to the
mortgage agreements (Note 20).

32.3

As at December 31, 2018, bank deposits of Enesol Company Limited amounting
to Baht 7.50 million (December 31, 2017 : Baht 7.61 million) was pledged as
collateral for the Enesol Company Limited’s borrowings from a domestic
financial institution (Note 20).

33.4

As at December 31, 2018 and 2017, certain investment properties of the Company are
pledged as collaterals for credit facilities of Enesol Company Limited (Notes 15 and 20)

33.5

As at December 31, 2018, land and buildings of Ua Withya Public Company
Limited amounting to Baht 273.10 million (December 31, 2017: Baht 275.05
million), together with an indemnity right from related insurance of such plant are
mortgaged as collateral for bank overdrafts and short-term borrowings from a
domestic financial institution (Notes 16 and 20). Bank deposits of Ua Withya Public
Company Limited amounting to Baht 52.42 million (December 31, 2017 : Baht
42.42 million) are pledged as collateral for bidding projects.

33.6

On January 2018, Ua Withya Public Company Limited, a subsidiary of the
Group, issued debentures which are non-subordinated, unsecured with a
debenture holder’s representative in the name-registered certificate totalling Baht
600 million. The Company offered these debentures to the general public. The
debentures bear interest rate at the fixed rate of 6.25% per annum, and
redemption date on January 2020. As at issue date, the Company guaranteed
debentures with pledges are as follows:
1.) Land and building owned by UWC Komen Biomass Company Limited (Ua
Withya Public Company Limited’s subsidiary) has an appraisal value of Baht
77.90 million (Notes 16 and 20).
2.) Machine which owned by UWC Komen Biomass Company Limited (Ua
Withya Public Company Limited’s subsidiary) has an appraisal value of Baht
317.39 million (Notes 16 and 20).
3.) The shares of 24 million shares of UWC Komen Biomass Company Limited
(Ua Withya Public Company Limited’s subsidiary) owned by Ua Withaya
Public Company Limited, a subsidiary of the Group, with a par value of Baht
10 per share, totalling Baht 240 million (Notes 14.1 and 20).
4.) The shares of 330 million shares of Rayong Wire Industries Public Company
Limited owned by the Company with a par value of Baht 2 per share,
totalling Baht 660 million (Notes 14.1 and 20).
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34.

33.7

As at December 31, 2018, bank deposits of Pipe Line Engineering Company
Limited amounting to Baht 0.50 million was pledged for receivable collateral as
tunnel service agreement with a company. (December 31, 2017 : Nil)

33.8

As at December 31, 2018, bank deposits of Satuek Biomass Company Limited
amounting to Baht 0.60 million was pledged for using electricity.

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been approved by an authorized director of the Company for
issuing on February 27, 2019.
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Remuneration fee of Auditor
1.

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Audit Fee
Year 2018, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT COMPANY LIMITED
(“DELOITTE”) as company and its subsidiaries auditors by following details
Name of Company
Capital Engineering Network Public Company Limited
Rayong Wire Industries Public Company Limited
Ua Withya Public Company Limited
Enesol Company Limited
WJC Enterprise Company Limited
Pipe Line Engineering Network Public Company Limited
Evergreen Biomass Company Limited
UWC KOMEN BIOMASS Company Limited
UWC AMPHAN BIOMASS Company Limited
SATUEK BIOMASS Company Limited
Paradise Green Energy Company Limited
UWC SOLAR Company Limited
TOTAL

Amount (Baht)
1,800,000.1,600,000.1,700,000.760,000.740,000.310,000.300,000.750,000.580,000.580,000.580,000.110,000.9,810,000.-

By this, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited and auditors as nondirector, employees or any other positions in accordance to section 112 of PUBLIC COMPANY
LIMITED ACT BE 2535 which includes no relationship and no interest among company, subsidiaries,
executives, major shareholders or related person thus auditor are independence and get approval
from Securities and Exchange Commission. Apart from this, company does not use any other
professional services from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited
Incidentally, Directors and Executives never be employees or partner or any other related to
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited during the past 2 years
2.

Non-audit fee
The company and its subsidiaries has no other fee
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Vision
To be the leading holding company that seeks investments of high
business potential and growth opportunities through employing
comprehensive expertise, technology capability and management skill to
improve business performance; and to generate a superior sustainable
investment return for shareholders.

Mission
1. Creating excellent investments by focusing on companies in
engineering & construction material business and transmission
tower & energy business.
2. Assessing and selecting investments through a business strategy
that seeks business prospects and optimal opportunities to invest.
3. Strengthening company’s core purpose through a systematic
approach of analyzing, selecting, managing, supervising and
following investments; and combined with essential business
factors, to manage risk and to generate a healthy return on
invested capital.
4. Contributing resources in research and development to enhance
new business opportunities that will generate promising investment
returns.
5. Seeking and obtaining low cost of capital when possible.
6. Operating a business based on principles of good corporate
governance by treating all stakeholders with fair, transparent and
anti-corruption practice.
7. Responsible for shareholders’ and stakeholders’ rights by
enhancing business value that can generate superior returns and
create real growth in values for shareholders and stakeholders in
the long run.

