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95+

ส่วนที่ 2
กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน จานวน 968,684,506 บาท
เรียกชาระแล้ว จานวน 745,141,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จานวน 745,141,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายชินชัย ลีนะบรรจง
นางสาวชินรัตน์ ลีนะบรรจง
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นางสาวชินภัทร ลีนะบรรจง
นายสุรพล เทวอักษร
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ

จานวนหุ้น
111,294,200
45,485,600
38,310,400
37,174,700
37,173,000
35,912,000
31,304,500
17,397,600
16,190,000
14,005,400

%
14.94
6.10
5.14
4.99
4.99
4.82
4.20
2.34
2.17
1.88

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
สัดส่วนกำรถือหุ้นของนักลงทุนสถำบัน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 5.14 ของจานวนหุ้นที่
ออกและชาระแล้วซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกาหนดไว้ว่า
บริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ (เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอานาจจัดการ (authorized director)
- ไม่มี –
(2) รำยชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
- บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
นายน้า ชลสายพันธ์
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
นายประกิจ เลาหวิศิษฏ์
นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร
นายวราวุธ ยันต์เจริญ
นางสาวอารีรตั น์ โชคล้าบุญ
นางกนกวัลย์ ยอดวานิช

จานวนหุ้น
4,950,839,150
239,585,791
203,068,000
187,526,700
144,350,000
130,000,000
130,000,000
122,379,743
108,520,000
100,000,000

%
37.61
1.82
154
1.43
1.10
0.99
0.99
0.93
0.82
0.76

- บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี
นายประพัฒน์ ปิยะจตุรวัฒน์
นายสมบุญ พัชรโสภาคย์
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์
นายน้า ชลสายพันธ์
นางสาวใจทิพย์ ปังอักษร

จานวนหุ้น
445,425,950
31,800,500
8,458,000
6,220,000
4,400,000
4,047,600
3,900,000
3,830,000
3,465,055
3,290,000

%
70.00
5.00
1.33
0.98
0.69
0.64
0.61
0.60
0.55
0.52
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- บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (มหาชน) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
นางสาวโรส แสงสิลา

จานวนหุ้น
%
4,839,991 100.00
4 0.00
2 0.00
2 0.00
1 0.00

(3) ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของ
บริษัทและสำระสำคัญที่มีผลต่อกำรดำเนินงำน
- ไม่มี (4) กำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
7.3 กำรออกหลักทรัพย์อื่น
(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ไม่มี –
(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้
- ไม่มี –
7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ปี
เงินปันผลต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2562
0.00**
(0.6545)
0.00

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

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 ซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุน
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บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้
เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็ น การถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งกั น หลั ง จากการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ครั้ ง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมาย
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
4
8

จานวน (คน)
หญิง
2
2

รวม
5
1
4
10

สัดส่วน
ร้อยละ
50
10
40
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
8.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจานวน 10 คน
ประกอบด้วย
จำนวนปี
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
ตำแหน่ง
ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ
26 สิงหาคม 2551
11 ปี
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
กรรมการ
26 สิงหาคม 2551
11 ปี
กรรมการอิสระ
6 กุมภาพันธ์ 2552
10 ปี
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
1 มีนาคม 2553
9 ปี
4. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการอิสระ
24 ธันวาคม 2555
7 ปี
5. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการ
27 มีนาคม 2556
6 ปี
6. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
กรรมการ
16 มิถุนายน 2557
5 ปี
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
กรรมการอิสระ
13 สิงหาคม 2557
5 ปี
8. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
กรรมการอิสระ
15 สิงหาคม 2558
4 ปี
9. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ รองประธานกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2559
3 ปี
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการ
23 กุมภาพันธ์ 2561
2 ปี
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รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำร

ยกมำ
เพิ่ม (ลด)
ปี 2561
ระหว่ำง ปี 2562
กรรมกำร/
กรรมกำร/
ผู้บริหำร
ผูบ้ ริหำร
35,194,000
718,000
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2562
กรรมกำร/ คิดเป็น
ผู้บริหำร
%
35,912,000 4.82
ไม่มี
1,412,000 0.19
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
3. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
4. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
5. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
6. นายจักรธาร
โยธานันท์
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
8. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
9. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
11. นายคมวุฒิ
พรนราดล
12. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
13. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร
หมำยเหตุ : - คู่สมรส และบุตร ไม่ได้ถือหุ้น
- ลาดับที่ 9 - 13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริษัท ณ 31 ธันวำคม 2562
กรรมการซึ่ งมี อ านาจลงนามและท าการแทนบริ ษั ท คื อ นายวุ ฒิ ชัย ลี น ะบรรจง หรื อ นางสาวลภั ส ริ น ทร์
ไกรวงษ์ ว ณิ ช รุ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ นางสาวอุ ศ รา ภั ต ตาตั้ ง หรื อ นายธี ร ชั ย ลี น ะบรรจง หรื อ นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล และประทับตราสาคัญของบริษัท
ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมกำร
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
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กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท
- วิธีกำรแต่งตั้ง
1) ผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2) ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กาหนดว่า ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้า
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคล
ซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- วิธีกำรถอดถอน
1) กำรออกตำมวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้งให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลง
กันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
2) กำรออกนอกวำระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กาหนดให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออก
จากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมนั้น
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คณะกรรมกำรบริษัท
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สาคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจาปี
2. พิจารณากาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอานาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ
4. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง และเปลี่ ย นแปลง ประธานกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
5. กากับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ค วามเห็ นชอบในงบการเงิ น รายงานทางการเงิน ที่ ผู้ สอบบัญ ชี ไ ด้ต รวจสอบ และ /หรื อ
สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กาหนดกรอบอานาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท
ร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่ง
เงินกู้ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของ ในส่วนที่เกินอานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ
หลักทรัพย์อื่นใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่น
ที่มีความน่าเชื่อถือที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
18. กาหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกาหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกาไร เงินสารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป และ/หรือ
เงินปันผล ตลอดจนทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
19. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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20. พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กิ น อ านาจของคณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สรุปจำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2562
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และ
อาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วม
ประชุม สรุปได้ดังนี้
ปี 2562
รวมจำนวนครั้งทั้งสิ้น
1
5
5
10
1

กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสีย่ ง

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
1/1
5/5
10/10
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
1/1
*4/5
3. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
1/1
5/5
10/10
4. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
1/1
5/5
5/5
1/1
5. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
*0/1
*3/5
*3/5
1/1
1/
6. นายจักรธาร
โยธานันท์
1/1
5/5
3/3
1/1
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
1/1
5/5
8. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
1/1
5/5
*9/10
9. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
1/1
5/5
10/10
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
1/1
*4/5
*8/10
2/
11. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
1/1
2/2
หมายเหตุ
1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
2/ ลาออกจากดารงตาแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจาเป็น
รับรองความถูกต้อง...........................................
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8.2 ผู้บริหำร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดารงตาแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอานาจหน้าที่ในทางการบริหาร
ของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่ง
ดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับ
บริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร จานวน 6 ท่าน ดังนี้
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
5. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
6. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร

ตำแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี & การเงิน และ HR
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาและการลงทุน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับและ IR

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหำร
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)

ฝ่ายพัฒนาและ
การลงทุน

ฝ่ายบัญชี &
การเงิน และ HR

ผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนาและการลงทุน
(4)

ผู้อานวยการฝ่าย
บัญชี & การเงินและ HR
(2)

ฝ่ายกากับ
และ IR

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(5)

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
(3)

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับและ IR
(6)

ผู้จัดการเลขานุการบริหาร
และ HR

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 -6 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.3 เลขำนุกำรบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
1. เลขำนุกำรบริษัท
บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททาหน้าที่ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อม
ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั้ง
นางเกณิ กา งามเจริญ สถาพร เป็น เลขานุ การบริ ษัท ซึ่ งได้ผ่า นการอบรมหลั กสู ตรเลขานุก ารบริษั ท Company
Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2004
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกากับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)
2. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรบัญชี
บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน เพื่อให้การจัดทารายงานทางการเงินมี
คุณภาพและการกากับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยบริษัท
มอบหมายให้นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งได้รับการอบรม
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 12 ชั่วโมงต่อปี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการ
เป็นผู้ทาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1)
8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
- บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
รับรองความถูกต้อง...........................................
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(3)

(4)

(5)
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 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ไ ด้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ ที่ได้รับเงินเดื อนบริษัทในเครือ
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใด
ที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษทั หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม
ในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ย
ประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
840,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

100,000.-

-

-

-

-

100,000.-

60,000.-

-

-

-

-

60,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

75,000.-

-

125,000.-

25,000.-

-

225,000.-

45,000.-

-

45,000.-

15,000.-

-

105,000.-

75,000.-

-

45,000.-

15,000.-

-

135,000.-

75,000.-

-

-

75,000.-

-

-
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รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
4. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
5. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรธาร โยธานันท์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2562)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริหำร

ค่ำตอบแทน (บำท)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

20,000.-

-

-

-

-

20,000.-

15,000.-

-

30,000.-

-

-

45,000.-

540,000.-

-

245,000.-

-

840,000.-

55,000.-

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

ปี 2562
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
10.33

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
13.39

(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
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รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
11. รศ.ดร.ภูษติ เลิศวัฒนารักษ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริหำร

ค่ำตอบแทน (บำท)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษทั
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย
มีจานวนทั้งสิ้น 6 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุน
ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิก สามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของ
ค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้
สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตาม
เงื่อนไขของกองทุน
(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 3,500,000.บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครัง้ โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวน
คณะกรรมการบริษัท
-

บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริ ษัทที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัท ท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจา
ของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้า
ร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้
สาหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของ
บริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่าน
ใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้
รับค่าเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 1,530,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

140,000.-

-

-

35,000.-

-

-

-

35,000.-

105,000.-

-

300,000.-

-

405,000.-

60,000.-

รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

200,000.-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
และบัญชี
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)
7. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และปฏิบัติการ
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)
9. นายศราวุฒิ ทรัพย์มากมี
- กรรมการบริษัท
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายธุรกิจเสาส่ง
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)

90,000.-

-

120,000.-

105,000.-

-

180,000.-

-

285,000.-

-

-

20,000.-

10,000.-

35,000.-

10,000.-

10,000.-

10,000.-

-

-

10,000.-

-

45,000.-

รวม

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

255,000.-

15,000.-

-

-

20,000.-

-

-

10,000.-
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50,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

-

-

-

15,000.-

รวม

คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

15,000.-

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

10. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)
- กรรมการบริหาร
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)
12. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
- กรรมการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562)
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

60,000.-

50,000.-

-

-

110,000.-

75,000.-

50,000.-

-

-

125,000.-

690,000.-

120,000.-

600,000.-

120,000.-

1,530,000.-

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
11.74

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
10
20.08

(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยา จ ากั ด (มหาชน) ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่าย
เป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริ ษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริ ษัทที่ ได้ รับเงินเดือนประจาของบริษั ท หรือ เป็น ผู้ ที่ไ ด้รั บเงิ นเดื อนบริษั ท
ในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใด
ที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่
ได้ รั บ เงิ น เดื อ นบริ ษั ท ในเครื อ จะได้ รั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ครั้ งละ
20,000.-บาทแทน
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริหารท่านใด
ที่ได้รับเงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตาม
ความเป็นจริง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,125,000-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

140,000.-

-

-

5,000.-

145,000.-

105,000.-

-

150,000.-

50,000.-

305,000.-

105,000.-

-

90,000.-

30,000.-

225,000.-

15,000.-

-

15,000.-

-

30,000.-

35,000.-

-

-

-

35,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-
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รวม

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายอณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562)
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
6. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562)

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

20,000.-

-

25,000.-

รวม

-

คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

7. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562)
8. นางสาวนงนุช คาไชยเทพ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)
9. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
10. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)
11. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562)
12. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมกำร
บริหำร

รำยชื่อกรรมกำร/
ตำแหน่ง

คณะกรรมกำร
บริษัท

ค่ำตอบแทน (บำท)

5,000.-

25,000.-

-

-

25,000.-

90,000.-

-

-

195,000.-

5,000.-

-

-

-

5,000.-

10,000.-

-

-

-

10,000.-

60,000.-

-

105,000.-

645,000.- 90,000.-

30,000.-

15,000.-

105,000.-

285,000.-

105,000.-

1,125,000.-

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
ในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเช่าบ้าน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ปี 2562
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
8.1

ปี 2561
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
10.30

(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริ ษั ท ระยองไวร์ อิ น ดั ส ตรี ส์ จ ากั ด (มหาชน) ไม่ มี น โนบายให้ ค่ า ตอบแทนอื่ น นอกเหนื อ ไปจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่
ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่าย
เป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท
 บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการ
เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 125,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
(ลาออกเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562)
รวมทั้งสิ้น

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค่ำตอบแทน (บำท)
80,000.20,000.20,000.5,000.125,000.-

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ปี 2562
ค่าตอบแทนรวม
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม
1
2.27
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
2
2.70

(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2562
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ งนี้ ส าหรั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด มีการประชุม 4 ครั้ง มี ค่าตอบแทนแก่
กรรมการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 50,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
4. นายวิวัฒชัย จีนานุพันธ์
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ

ค่ำตอบแทน (บำท)
20,000.12,000.12,000.6,000.50,000.-

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้
ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินประกันสังคม และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2562
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
1.84

ปี 2561
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
2.05

(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริ ษั ท ดั บ เบิ้ ล ยู เจ ซี เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จ ากั ด ไม่ มี น โนบายให้ ค่ า ตอบแทนอื่ น นอกเหนื อ ไปจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่
ผู้บริหารของบริษัท
(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ งนี้ ส าหรั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
รวมทั้งสิ้น

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ค่ำตอบแทน (บำท)
20,000.12,000.12,000.44,000.-

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
- ไม่มี –
(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของ
บริษัท
(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริ ษั ท ไปป์ ไลน์ เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จ ากั ด ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาปี
2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
(1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในปี 2562
(ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร คือ ค่าเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ งนี้ ส าหรั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนีส้ าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจาของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
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ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด มีการประชุม 4 ครั้ง มี ค่าตอบแทนแก่กรรมการ เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ

3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
รวมทั้งสิ้น

ค่ำตอบแทน (บำท)
20,000.12,000.12,000.12,000.56,000.-

(ข) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
- ไม่มี –
(2) ค่ำตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของ
บริษัท
(3) นโยบำยและวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่
19 เมษายน 2562
8.5 บุคลำกร
1. จำนวนพนักงำนทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 573 คน แยกเป็นดังนี้
รายละเอียด
ฝ่ายสานักงาน
ฝ่ายผลิต
รวม

CEN
18
18

UWC
56
294
350

RWI
45
103
148

ENS
5
14
19

WJC
11
27
38

PLE
-

EBM
-

รวม
135
438
573

2. กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี 3. ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี -
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4. ผลตอบแทนรวมพนักงำนทุกคน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 298.44 ล้านบาท
 เงินเดือนและค่ำแรง
ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณา
จากตาแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
 โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการกาหนดเป็นอัตราตายตัว
 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน
รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่ เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่
ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ย
ผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
5. นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของ
การสร้า งศาสตร์ แ บบบู ร ณาการ (Integrated Knowledge) เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ทัก ษะ และสมรรถนะที่
หลากหลายด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษัทและบริษัทย่อยจึงกาหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสารวจความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงาน
มาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางานของตนเองสู่
เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT)
โดยมีผู้ชานาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการ
ฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ต้นทุนต่า และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง
บริ ษัท และบริษั ทย่ อยได้ ออกแบบหลั กสู ตรการพั ฒนาบุ คลากรอย่า งครอบคลุม และตอบสนองต่อ ทิศ ทางการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนาไปปฏิบัติงานหรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
ทันที
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผูป้ ฏิบัติงานได้รบั ทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมกาหนดให้ครอบคลุมกับ
จานวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอด
ความรู้และแนวคิด
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9. กำรกำกับดูแลกิจกำร
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท
 ระยะสั้น
- ดาเนินตามแผนธุรกิจ
 ระยะกลำง
- มุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
 ระยะยำว
- ผลประกอบการที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกสถานการณ์
- สร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้แก่กลุ่มบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่าการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่ง
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
9.1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทตะหนักและให้ความสาคัญในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของ
การดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางสาคัญ
สาหรับการกากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้
1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้ น
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
3. กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน กาหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้
กำรเข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
บริษัทได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกาหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดาเนินการ
ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
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และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทให้
บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซึ่ง
ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท
แคปปิ ทอล เอ็น จิเนี ยริ่ง เน็ต เวิร์ค จากัด (มหาชน) ผ่า นการรับรองให้ บริษั ทเป็น สมาชิกของแนวร่วมปฏิบั ติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่
เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงดาเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระทาที่เข้าข่าย หรือสุ่มเสี่ยงใน
ลักษณะดังกล่าว และกาหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะ
รับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็น
ระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการในส่วนคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร
9.2.1

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศชองตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กาหนด โดยมีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแล
กากับกิจการให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สอบทานข้อ มูลทาง
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การเงินที่เสนอต่อสาธารณชนและผู้ถือหุ้น สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
การสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายยรรยง

วัฒนวงศ์พิทักษ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายจักรธาร

โยธานันท์

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูด้ ้านกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบมี ว าระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี นับ ตั้ งแต่ วัน ที่ 27 เมษายน 2560 – วั น ที่ 26
เมษายน 2563 โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่
1
2
3

4

5

วัน / เดือน / ปี
สำระสำคัญของกำรประชุม
21 มกราคม - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2562
- เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
27 กุมภาพันธ์ - พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
2562
และงบการเงินของบริษัท ประจาปี 2561
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
14 พฤษภาคม
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2562
2562
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
14 สิงหาคม
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2562
2562
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อร่างรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
14 พฤศจิกายน
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2562
2562
- รับทราบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และ
ความเป็นอิ สระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง
โยกย้าย ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดาเนินการให้
ฝ่ายบริหารจัดทากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่อง
ร้องเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่
เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ ด้วย
5. สอบทานโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
8. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วน
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทาง การเงินและ
การควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท และระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
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14.
15.
16.
17.

18.

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาใน
กรณีจาเป็น
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
นางสาวจุฑามาศ
ศิริมาศ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ในปี 2562 คณะกรรมการพิจ ารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมร่วมกันจานวน 1 ครั้ง เพื่อพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 และพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความ
เป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการ
จ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
6. พิ จ ารณาก าหนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลประธานกรรมการบริ ห าร / ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
กรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
อนุมัติ และให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. กาหนดค่าตอบแทนประจาปีของกรรมการ และนาเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
9.2.3

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจานวน 2 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี
ดังนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือ
ผู้บริหารบริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทาหน้าที่ในการดาเนินกิจการและบริหารกิจการ
ของบริษัทตามอานาจหน้าที่ ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้า หมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัท
ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารรวมจานวน 5 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง
จะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วม
ประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด
คาสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม
กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตั้ง
บรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ทั้ งนี้ ให้ ร วมถึ งการพิจ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และให้ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
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5. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร
เครื่องใช้สานักงาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา การตัดจาหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อ
ทรัพย์สิน เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
6. ให้คาแนะนาการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาปี
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจ หรือการมอบอานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอานาจดาเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน
โดยให้มีอานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกาหนดเงื่อนไข
ในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
16. กาหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือหน่วยลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนใน
ตราสารหนี้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้โดยอาจ
มอบหมายให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
17. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
18. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
9.2.5

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ของบริษัท
ในปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ให้ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทางบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทาการตรวจสอบและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
6. กาหนดโครงสร้างองค์ก ร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้า ย
การถอดถอน การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ
และการเลิ ก จ้ า ง พนั ก งานในต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารในระดั บ ต่ า งๆของบริ ษั ท ซึ่ งมิ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบารุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สานักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้อานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงิน
ไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่
ต่างประเทศ
12. พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามความจ าเป็ น และสมควรในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร
บุคคล ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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14. สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
ปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
9.2.6

ผู้มีอำนำจควบคุม
- ไม่มี -

9.2.7

รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรสำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ
ในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รำยชื่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง

2. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายจักรธาร โยธานันท์
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562)
4. รศ.ดร.ภูษติ เลิศวัฒนารักษ์
(ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้ง
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
5/5
3/5
3/3
2/2

2. คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่
กาหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รำยชื่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร โยธานันท์
3. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนครั้ง
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
1/1
1/1
1/1
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3. คณะกรรมกำรบริหำร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุ มรวมทั้งสิ้ น 10 ครั้ ง ซึ่ งเป็นการประชุม ที่กาหนดไว้
ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
รำยชื่อ
จำนวนครั้ง
ตำแหน่ง
คณะกรรมกำรบริหำร
ในกำรเข้ำร่วมประชุม
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
10/10
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริหาร
10/10
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริหาร
9/10
4. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
กรรมการบริหาร
10/10
5. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริหาร
8/10
4. กำรประชุมกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร (Non-Executive Directors)
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี
การประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการ
ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ
9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด
9.3.1

กรรมกำรอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 4 คน จากจานวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจานวน
10 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ได้แก่
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายจักรธาร
โยธานันท์
4. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
บริษัทได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระให้ต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้อย่างสม่าเสมอ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวั นที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษั ท ที่ เ ข้ ม งวดกว่ ำ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมกำรอิ ส ระตำมหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้น ไม่เกิ นร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษั ทย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสั มพันธ์ท างธุรกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็น ปกติเพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือมีผู้อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ งหมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective decision) ได้
9.3.2

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด
- กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางาน
ที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง
ที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- กำรสรรหำกรรมกำรบริหำร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก
จากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผูบ้ ริหารบริษัทย่อย โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ความชานาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกากับดูแลให้
มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และให้นาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ อิสระ
หากมีกรรมการอิสระพ้นจากตาแหน่ง บริษัทจะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจานวนกรรมการอิสระให้
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
- กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันบริษัทยัง
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
พิ จ ารณาจากกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายวิ ชาชี พ ทั้ ง ด้ า น
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จาเป็นในการบริ หารงาน
ของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนาประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม
และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyally)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที่
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ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างกรรมการ ทาให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดย
มีกรรมการอิสระร้อยละ 40
9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
แนวทางการดาเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมดจะดาเนินการภายใต้การกากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย
และการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรเช่นเดียวกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางเดียวกับบริษัท
นอกจากนี้ในด้านการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
การได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายว่า การดาเนินการหรือรายการต่างๆ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
อนึ่ง บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการ
บริษัทและบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)
9.4.1

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

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

นโยบำยในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเคร่งครัด บริษัทจึงได้กาหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่
กฎหมาย กฎระเบียบกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักการดังนี้
- เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- เป็นรายการที่กระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
- เป็นรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย
กาหนดราคา หรือมูลค่าที่เหมาะสม
ในกรณีที่บริษัทมีการทารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันซึ่งประกอบด้วย
1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการ
ทารายการกับบุคคลอื่น หรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใช้การพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมี
ค่าตอบแทนที่สามารถคานวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ และสามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการ
ประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้หรือหรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคา
ตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จานวนจะสูงกว่า
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้วยการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท
พิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
ดังนั้น ในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมี
การขอความเห็นชอบว่ามีความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทารายการต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการ
ระหว่างกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบ ไม่มีความชานาญในเรื่องดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หากบรษิ ัทมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข่าข่ายตามข้อกาหนด และ/หรือ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ บริษัทจะทาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างในแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) อย่างครบถ้วน
ในปี 2562 บริษัทมิได้มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการผิดข้อกาหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและ
รายการระหว่างกัน โดยสรุปดังนี้

รับรองความถูกต้อง...........................................
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1. บริษัทไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
2. บริษัทไม่มีกรณีที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายทารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหว่าง
กันของบริษัท
9.4.4

นโยบำยในกำรทำรำยกำรได้มำ หรือจำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม
2551 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกาหนดอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่บริษัทจะมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การซื้อ การขาย การ
โอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการ
ดาเนิน งานอย่ างมีนั ยสาคัญ บริษัท จะดาเนิ นการตามขั้นตอนที่ต ลาดหลั กทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย และสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักการว่า
1. การทารายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทารายการกับบุคคลอื่น
3. จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ในปี 2562 บริษัทมิได้มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทแลบริษัทย่อย
บริษัทไม่มีข้อตกลงใดๆ ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัท
และบริษัทย่อย (Shareholder Agreement)
9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและ
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็นการสนับสนุ นบุคคลอื่นให้
ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนด
บทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
ส าหรั บ การรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลั กทรั พย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทได้กาหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบ
ข้อ มู ลภายในท าการซื้ อหรื อ ขายหลัก ทรัพ ย์ ข องบริ ษัท ในช่ว ง 1 เดื อนก่ อ นการเปิ ด เผยงบการเงิ น แก่ส าธารณชน
นอกจากนี้ยังกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติและดาเนินการตามที่กาหนด
เลขานุการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัท
ทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
ในปี 2562 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้น
ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายหุ้น
9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit fee)
ในปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บริษัท
บริษัท แคปปิทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส จากัด
บริษัท สตึก ไบโอแมส จากัด
บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จากัด
บริษัท อัลตร้า เอเชีย จากัด
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (บำท)
2,020,000.1,800,000.1,700,000.795,000.800,000.310,000.160,000.810,000.630,000.620,000.275,000.115,000.10,035,000.-

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีไม่เป็นกรรมการบริษัท พนักงาน
ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้น บริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ
จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
รับรองความถูกต้อง...........................................
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อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วน หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ใน
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
9.6.2

ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

9.7 กำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพ
สิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแข่งขัน
ได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้อง
กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยยึดแนวทางการดาเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียงให้เป็นแบบแผนของการ
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานนั้น
เป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หลักปฏิบัติที่ 1

ตระหนักถึงบทบำทควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้นำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำ
ให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการ
ที่ดีในฐานะผู้นาขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมิได้มุ่งหวังเพียง
แค่ สร้ า งการเติบ โตเชิงเศรษฐกิจ แต่ มี ความตั้ งใจในการสร้ างธุร กิ จที่ ยั่งยื นและขั บเคลื่อ นสั งคมไปพร้อ มๆ กัน ซึ่ ง
ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหาร
การด าเนิ น งานของคณะกรรมการบริษั ท เป็ น ไปโดยถู ก ต้อ งตรงตามวั ต ถุ ประสงค์ แ ละข้ อ บั งคับ ของบริ ษั ท โดยมี
ประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้างอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบาย
การบริหารงานด้วยความเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็น
และพิจารณากิจการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์ บริษัทของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทาขึ้นในระหว่าง
รอบปีบัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท , ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทาธุรกิจกับ
บริษัท ไม่ว่าจะดาเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางสานั กงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงิ น และผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทตามความเป็น จริ ง โดยไม่ปกปิ ด ข้อ ความอั นควรที่
สาธารณชนพึงทราบ
7. ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการต้องติดตามดูแล
เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี
ทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกาหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกาหนดกลยุทธ์
นโยบายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดาเนินการตามที่นโยบาย
ก าหนด รวมทั้ ง ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าข้ อ บั ง คั บ กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกาหนดให้กรรมการบริษัทจะต้อง
บริหารให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กาหนดไว้
รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดาเนินงานที่สาคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการกาหนดระเบียบอานาจ
อนุมัติและดาเนินการ มีอานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กาหนด
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร จึงได้จัดทาจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนใน
องค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ
งาน ผู้ถื อหุ้น เพื่ อนร่ วมงาน ผู้มีส่ วนได้เสี ย และสั งคม รวมถึงการหลีก เลี่ย งพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ ยงต่ อการขั ด
จริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจ นี้บังคับใช้กั บ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
ไม่มีการทาในเรื่องที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักปฏิบัติที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุน ในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึง
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใต้หลักการการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และการคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและส่งผ่าน
ผลตอบแทนนั้นให้กับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปีของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบ
ด้า น โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ปัจ จั ย ความเสี่ ยงต่ า งๆ เช่ น ด้ า นการเงิ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ และด้า นการด าเนิน งาน เป็ น ต้ น
โดยคานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนาไปสู่เป้าหมายการ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันตระหนักว่าในการดาเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานใน
องค์ ก รต้ อ งร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น โดยค านึ งถึ งผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการ
ร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรียน ดังนี้
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1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 049-1045
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับ
เรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามลาดับ โดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทตะหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งจะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทได้ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกัน
ในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดารง
ตาแหน่งกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกากับดูแลนโยบาย
และการดาเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทบุคคลที่มีค วามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคล
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ดังกล่าวมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดาเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษั ท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจานวน 5 คณะดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่ อ งส าคั ญ จะต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ ง และเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อ ย ในปี 2562 ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวั นที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีม ติแ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
1
4
8

จานวน (คน)
หญิง
2
2

รวม
5
1
4
10

สัดส่วน
ร้อยละ
50.00
10.00
40.00
100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน โดยกรรมการอิสระจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทางานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่ง
อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการ
ดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
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2. กำรแต่งตั้งและวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริษัท
- หลักเกณฑ์กำรเลือกตั้ง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการบริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ต ามที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดารงตาแหน่งตาม
ข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ใน
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงโดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่ างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่
ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
3. ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี กรรมการต้ องออกจากต าแหน่ งจ านวนหนึ่ งในสาม ถ้ า จ านวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในการ ปี 2562 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 4 คน คือ
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
3. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ์
4. รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
ทั้งนี้ รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ซึ่งครบกาหนดออกตามวาระ ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีก และบริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งกรรมการใหม่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

- วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด
และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้
สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์
2. บริษัทมิได้กาหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จานวนวาระสูงสุดที่จะดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่า
อายุ ห รื อ ระยะเวลาด ารงต าแหน่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรค หากเปรี ย บเที ย บกั บ ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนามาก่อให้เกิดประโยชน์ต่ อบริษัท ตามที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือนปี ที่กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระได้เข้าดารงตาแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมี
จานวนปีการดารงตาแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาปี
ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ จานวน 4 คน ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำรอิสระ
1. นายจักรธาร
2. นายยรรยง
3. นายชาตรี
4. ดร.วิศิษฐ์

ปีที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

โยธานันท์
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล

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

จำนวนปี
ดำรงตำแหน่ง
10 ปี
6 ปี
4 ปี
3 ปี

- กำรสรรหำกรรมกำร
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
- กำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด
- หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกระบวนกำรสรรหำ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. จำนวนบริษัทที่กรรมกำรดำรงตำแหน่ง
บริษัทกาหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้
กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
 สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
 สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในปี 2562 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท
 สาหรับผู้บริหารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท
ในปี 2562 มีผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็น
บริษัทย่อยจานวน 3 บริษัท
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่น ไว้ในแบบ
56-1 และในรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะไม่ก่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานหน้าที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ
บริ ษั ท สามารถอุ ทิ ศ เวลาในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยบริ ษั ท ได้ รั บ ค าปรึ ก ษา ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็น
กรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทาบัญชีให้ทันต่อการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี
โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญตามหลักเกณฑ์
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาและการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
กากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ประกอบด้วย
จานวน กรรมการ กรรมการที่
กรรมการที่
(ราย)
อิสระ ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
3
3
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน
3
3
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3
2
1
4. คณะกรรมการบริหาร
5
5
หมำยเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี
คณะกรรมการชุดย่อย
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คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ และทุกท่านล้วน
เป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่าน
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริษัท ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบ
บริษั ทได้จั ดท ากฎบั ตรอานาจหน้า ที่ชุดปรับ ปรุ งครั้งล่า สุด ของคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอานาจหน้าที่ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2
คณะกรรมการชุดย่อย) รวมทั้งได้จัดทาระเบียบอานาจอนุมัติและดาเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัท โดยได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
● คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อิ ส ระตามประกาศของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและนิ ย ามของบริ ษั ท จ านวน 3 คน ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี
ประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้าที่ บทบาทและ
การปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์ กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ
คณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่าง
สัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การดารงตาแหน่ง 3 ปี
● คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและ
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
พิ จ ารณาจากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ มี ว าระการด ารงต าแหน่ งคราวละ 1 ปี ซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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● คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท 3 คน ซึ่ ง เป็ น กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น
กรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการอิสระ 2 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมกำรสรรหำ
ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกั นก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
กรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
● คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลาย
ด้าน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง และอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหาร ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
5. กำรประชุมคณะกรรมกำร
1. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทากาหนดการประชุม
กรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกาหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือน
ธันวาคมของทุกปี
2. นาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้า
น้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้
เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2562 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการ
สามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท เปิด โอกาสให้ กรรมการที่ไม่ เป็น ผู้บริห ารสามารถประชุม ระหว่ างกั นเองตามความ
เหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท ตามกาหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุก
ท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจาเป็น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในปี 2562 มีการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 5 ครั้ง ซึ่งจานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของ
บริษัท เป็นประจาทุกไตรมาส ดาเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี
2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จานวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ
6. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวน
คณะกรรมการ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่
เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และ
ให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
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ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือ
หลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลไว้ใน
แบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
สาหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครั้ง ได้กาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ประจาปี 2562 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ
56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7. ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กากับดูแลกิจการของบริษัทให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น และการ
ตัดสินใจไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ ง หรือเป็นการแข่งขัน
กับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
คณะกรรมการ จะกาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานะ การดาเนินการ หากผลการดาเนินการ
ต่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดาเนินงานให้เหมาะ
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อรายงานทางการเงินที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานอย่างแท้จริง
มีการประเมิน กาหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการถ่วงดุลอานาจ และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนา เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้
อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ระบบการควบคุมภายในให้ มีความเพียงพอต่อ กิจการ และดูแ ลให้ มีการบริห ารความเสี่ย งที่เ หมาะสมเพื่อ รักษา
ผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนาหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและ
ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิ จการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมี
นโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจาปีทุกปี
ในปี 2562 บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
รับรองความถูกต้อง...........................................
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8. กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสาคัญในการกาหนด
นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติ
งาน และงบประมาณประจาปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศ ทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกากับ
ดูแล และติ ดตามผลการด าเนิ นงาน ให้ เป็น ไปตามแผนธุร กิจ และงบประมาณที่ว างไว้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
บริษัทกาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการ
พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บริษัทเปิดเผยอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ)
ในปี 2562 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทาใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
เลขำนุกำรบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการ
บริษัทมีบทบาทสาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้
แต่งตั้งให้
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ยังได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย
ฝ่ำยกำกับดูแลกิจกำรและนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก รและผู้ ถื อ หุ้ น จึ งได้ จั ด ตั้ งหน่ ว ยงานกากั บ ดู แ ลและนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ
ประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
9. กำรรวมหรือแยกตำแหน่ง
บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจ โดยการแยกหน้าที่การกากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากอยู่
ระหว่างการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่
ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ใน
การบริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการที่กาหนดและแยกอานาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญ ต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด
ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นาและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการ
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษั ทให้
ความสาคัญและเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจานวน 5 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นาในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกาหนด
นโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
10. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษา/การ
อบรมว่า จะเป็นการพัฒนากรรมการให้ได้ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มี การแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมี
นโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ลต.)
กาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation
Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กาหนดแล้ว กรรมการบริษัท
ยังให้ความสาคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่นหลักสูตร
Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นาที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนาไปสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน
ในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

หลักสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกิจกรรม
- “Chief Transformation Officer : (CTO Course) รุ่นที่ 1/2019”
ในวันที่ 26 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2562
จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019"
ในวันที่ 18-19 กันยายน 2562
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำร
นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หลักสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกิจกรรม
- “คุ ณ สมบั ติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท และความส าคั ญ ของ Contact
Person” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 และรายงานประจาปี เป็น
ONE REPORT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
จัดโดยสานักงาน ก.ล.ต.
- “การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน-บริษัทมหาชนจากัด”
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- “หลักการพื้นฐานของ TFRS 9”
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- “TFRS 16 สัญญาเช่า และ ประเด็น Deferred Tax”
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- “การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การบัญชีด้านรายได้”
ในวันที่ 27 กันยายน 2562
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3 ฉบับสาคัญ TFRS 15, TFRS 16 และร่าง TFRS 9”
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- “คุ ณ สมบั ติ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท และความส าคั ญ ของ Contact
Person” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 56-1 และรายงานประจาปี เป็น
ONE REPORT” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
จัดโดยสานักงาน ก.ล.ต.

11. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจ ารณาทบทวนผลงานและปั ญหาต่า งๆเพื่อ ให้มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไข เพื่ อช่ ว ยให้ การท างานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

กำรประเมินผลงำนประจำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้ดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายที่กาหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3
ด้านได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังนี้
ช่วงคะแนน
เกณฑ์ประเมิน
มากกว่าร้อยละ 80
ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 70-80
ดี
มากกว่าร้อยละ 60-70
พอใช้
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ต่ากว่ามาตรฐาน
ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ลำดับ
หัวข้อประเมิน
ผลประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ
100.00
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
100.00
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
100.00
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภำพรวมเฉลี่ย
100.00

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมำก

กำรประเมินผลงำนประจำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สาหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน
โดยพิจารณาและประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
1. ภาวะผู้นา
2. ผลการดาเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกาหนดกลยุทธ์
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง และกำรบริหำรบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคคลกรที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญและ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกากับดูแลให้
การสรรหาบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกากับดูแลให้การบริหาร
และพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท
1. แผนกำรสืบทอดตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญกับการสืบทอดตาแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตาแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตาแหน่งผู้นาองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้
1. กาหนดคาอธิบายตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะ
เป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดาเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ผู้บริหารในลาดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติต่อไป
2. แผนกำรสืบทอดตำแหน่งผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำน
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้
เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลาดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทางานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กาหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตาแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กร
และมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลาดับต่อไป
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจาทุกเดือน ซึ่งเป็นการ
ประชุมผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อร่วมกาหนดเป้าหมายธุรกิจของ
องค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสานึกในการทางานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
3. ปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่
ในกรณีมี กรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัท ได้ ก าหนดแนวปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การเตรีย มความพร้ อมในการปฏิ บัติ หน้ า ที่
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตาแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท
โครงสร้างองค์กร คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น
2. จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของ
บริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลักปฏิบัติที่ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในเกือบทุกกระบวนของการดาเนินงานจะต้องให้ความสาคัญต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสาคัญต่อการคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดาเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทยังได้กาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และสร้างจิตสานึก
ของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยให้มีแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
จัดทาเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มี
ส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแล
กิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
บริษัทได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วย
ผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้
และจัดให้มีการ ดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทารายการระหว่ างกัน มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทาให้ผู้ถือหุ้นมี
ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ในปี 2562 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 ที่มีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิเป็นจานวนเงิน
312.57 ล้านบาท เนื่องจากกาไรสุทธิดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกาไรจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งบริษัทต้อง
สารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุก
ไตรมาส และเปิดเผยการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูล
อิเลคโทรนิค
2. พนักงำน
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่
ความสาเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศ
การทางานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทางาน สร้างให้
พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่ อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้
พนักงานรู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
ส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทางานให้แก่
พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่ งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการ
เจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและ
พัฒนา ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
ด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน
บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทย่อยยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการ
ทางานผ่านช่องทางที่กาหนด
ค่ำตอบแทนของพนักงำน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะ
สั้นที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ
เดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโต
ตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
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สวัสดิกำรพนักงำน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและ
เพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง โดย
สมาชิ ก สามารถสะสมเงิ น เข้ า กองทุ น ได้ ใ นอั ต ราตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 5-15 ของค่ า จ้ า งตามความสมั ค รใจของสมาชิ ก
เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
บริ ษั ท ย่ อ ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาองค์ ก รโดยจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
“คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับบริษัทย่อย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่
บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คาปรึกษา และรับฟัง
ข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ วันเวลาทางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันลาหยุด
ประเภทต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุน เงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทางาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสานักงานและโรงงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
สงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดย
สมาชิกสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของค่าจ้างตามความสมัครใจของ
สมาชิก
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้มีเงินบาเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนา
วิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี ซึ่งจะต้อง
ไม่น้อยกว่า 50% ของจานวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี
กำรฝึกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง
จำนวนพนักงำน ณ สิ้นปี 2562

จำนวน
พนักงำน
111 คน
32 คน
143 คน

อัตรำกำร
ฝึกอบรม
77.62%
22.38%
100.00%

ชื่อหลักสูตร
วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-เบส เพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้อง
สัมมนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จังหวัดระยอง
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคหูเสื่อม รุ่น 1
อนุรักษ์การได้ยิน การเฝ้าระวังและป้องกันโรคหูเสื่อม รุ่น 2
การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
การจัดทาเอกสาร QP/QM/FM/WI ของระบบ ISO:2015
การนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สาหรับบริษัทมหาชนจากัด
การบูรณาการระบบเพื่อขยายศักยภาพองค์กรและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ
โรงงานรักระยอง ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยภายในและภายนอกโรงาน
อันตรายจากสารเคมีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย BBS
สัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
หลักการเป็นหัวหน้างาน
การประเมินความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการทางานตามมาตรฐาน ISO45001
การตรวจวัดเพื่อบารุงรักษาเชิงคาดการณ์กับมอเตอร์ยุค 4.0
เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9 TFRS15 TFRS16 สาระสาคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษา

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกอย่างปลอดภัย
ทบทวนการทางานเกี่ยวกับปั้นจั่น
โทษและพิษภัยของสารเสพติด

จำนวนชั่วโมง
3
6
6
6
6
6
3
3
6
6
6
6
5
30
3
6
12
30
6
3
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ชื่อหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีเบื้องต้น
สัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35/2562
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบ Health Management ในองค์กร
สุขใจพร้อมรับวัยเกษียณ
การใช้งานระบบ SET Link
ดับเพลิงขั้นต้น
ผู้บังคับปั่นจั่นเหนือศรีษะ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะแก่ผู้บังคับปั้นจั่น รุ่น 1/62
รวมทั้งสิ้น 30 หลักสูตร

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
จำนวนชั่วโมง
12
3
6
30
6
6
6
3
6
6
242

ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน : บริษัทและบริษัทย่อยให้
ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน ด้วยการกาหนดนโยบายความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(คปอ.) เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ทางานสม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงาน
และผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้
- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทางานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้ง
จัดให้มีสภาพการทางาน และมีวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูง
ใจให้เกิดการทางานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการ
ทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกาหนด
ขึ้นอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และ
การดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดาเนินงานดังนี้

บริษัทย่อย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวน
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
159
10
1
11
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน
1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม

ชาย
11
18
1
30

UWC
จานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รำยละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

รวม
14
25
2
41

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
RWI
จานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
5
2
7
31
6
37
1
1
37
8
45

UWC
20 คน

RWI
11 คน

11 คน
9 คน

7 คน
4 คน

ช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับพนักงำน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและ
บริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และ
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่ง
คณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดาเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลาดับต่อไป
บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
ในปี 2562 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดาเนินการโดยใช้
กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
3. ลูกค้ำ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย
ดาเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และ
ส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
- จัดให้มีการให้คาแนะนา รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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- ให้ความสาคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ
- ให้ความสาคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กาหนดไว้
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะ
ดาเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสาคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยได้นามา
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดาเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่อง
นั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสาคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
หน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครัง้ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลลุ ่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. คู่แข่งทำงกำรค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการ
ค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้
 บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 ไม่ทาลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกาหนดให้ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยต้องทา
การค้ากับบริษัทเท่านั้น
 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
5. คู่ค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ
บริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
 มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสาคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
รับรองความถูกต้อง...........................................
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6. เจ้ำหนี้
บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มี
ต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชาระ
ให้เจ้าหนี้ตรงตามกาหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกแก่
เจ้าหนี้
ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ชาระหนี้แต่อย่างใด
7. แรงงำน
บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดาเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดาเนินธุรกิจโดยเคารพ
ต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสาคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัย
สาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สี
ผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ
 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนาไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิก
จ้างอย่างไม่เป็นธรรม
 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมี ประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็น
ธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
9. สิทธิทำงกำรเมือง
 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยส่ งเสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานใช้ สิ ท ธิ ข องตนในฐานะพลเมื อ งดี ต ามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อานาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10. ภำครัฐ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กากับดูแล
อย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมู ลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกาหนดของกฎหมายทั้ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุ ลกากร อากรแสตมป์
ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รับรองความถูกต้อง...........................................
- 116 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กาหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสานึก
ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน
ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป
ดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกาไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดาเนินงานของบริษัทย่อย ความรั บผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
 จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุน
ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จาเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม ซึ่งเป็น รางวั ลส าหรับ ผู้ ประกอบการอุ ต สาหกรรมที่มี ก าร
พัฒนาการดาเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการ
โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12. สิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนินธุรกิจ
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อน
ทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดด้าน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมี
ส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรูเ้ รื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสาร
ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทาอย่างต่อเนื่อง
กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และ
กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้
พลั งงาน และสร้ างจิ ตส านึ ก ให้ พ นัก งานทั้งองค์ กรมีส่ ว นร่ ว มในประหยัด พลังงานในทุ กด้ านทั้ งไฟฟ้ า น้ ามั น และ
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น้าประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทางานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึง
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วน
โรงงานและสานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อ
ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอ
ปรอทและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับ
สิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
 ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สานักงาน การประชุมทางไกล
ผ่านระบบ VDO Conference
หลักปฏิบัติที่ 6

1.

2.

ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะกากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
การกากับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
สานักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสาคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การกากับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละ
ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

อนึ่ง ในรอบปี 2562 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิด ขึ้นได้ระหว่าง
บริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปที่สาคัญได้ดังนี้
1. ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยของบริษัท กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร
ในช่วงรอบปีที่ผ่านมา และในปี 2562 บริษัทไม่มีกรณีของการกระทาที่เป็นการขัดต่อกฎ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากั ด
พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกาหนด ไม่มีรายการที่เป็น การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทาที่
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดาเนินการใดๆ
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการ
กาหนด
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อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทาที่เป็นการขัดต่อ
กฎระเบี ย บ กฎหมายต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา รวมทั้งไม่มีการ
กระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทในเครือ ไม่มีการกระทา ดังต่อไปนี้
- ไม่มีการกระทาที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- ไม่มีการกระทาผิดด้านการทุจริต หรือการกระทาผิดด้านจริยธรรม
2. กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทได้กาหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทา
การ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยัง
กาหนดให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อ ขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็น
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดาเนินการตามที่กาหนด
เลขานุการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่าน
เป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายจะดาเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทาการซื้อขายหุ้นของ
บริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทาการซื้อขาย
ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน
ช่วงเวลาที่ห้าม
ทั้งนี้ การถือหุ้นของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้บริหาร 4
รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.01 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด พร้อม
จัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 56-1 ใน
หัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”
3. กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีเสียได้เสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัท จึงได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2552 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการ
มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นาส่งแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ต่อเลขานุการ
บริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจาปีทุกปี ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปี
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดาเนินการจัดทารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
4. กำรดูแลเรื่องกำรซื้อขำยสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน ก.ล.ต.
5. ด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อ
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ56-1 และรายงานประจาปี
6. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดย
ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจาปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
การท ารายการระหว่ า งกั น คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การด้ ว ยความรอบคอบ สมเหตุ ส มผล ค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทาอย่างยุติธรรม โดยกาหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบ
การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกาหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผย
ข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถื อหุ้น บริษัทได้ดาเนินการตามขั้นตอนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
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และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทารายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทา
รายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการ
บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกาหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการ
บริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามเวลาที่กาหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้น
และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และไม่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 2562 ไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน
- กำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้ เพื่ อ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและ
สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิด
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มี
ความเห็ น สรุ ป ได้ ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตามรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง” และ แบบ 56-1 “ข้อ 11. การควบคุมภายใน”
- กำรตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมกั บ การดาเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ นงาน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคมวุ ฒิ พรนราดล
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่
มีคุณภาพ ทาหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุม
ภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
เพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้
มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่
เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจานวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงาน
การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
8. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความ
เหมาะสมและความเพียงพอต่อการดาเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงเป้าหมาย
ขององค์กรเป็นสาคัญ
9. กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสาคัญที่กรรมการบริษัท
จะต้องกากับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กระบวนและการกากับดูแลในเรื่องของการร้องเรียน
ของผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ มีดังนี้
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็น
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทาหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสานึกที่ดี เพื่อ
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เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดย
ส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อยู่เสมอ พร้อมได้นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนาไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัว อย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการ
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็น
การแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสาคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่ วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกาหนดให้เป็นแผนประจาปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ
พร้อมขอเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจาทุกไตรมาส
นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และกำรให้หรือรับสินบน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยจัดทา “นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสานึก ทัศนคติ ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยมี น โยบายต่ อ ต้ า นการให้ และรั บ สิ น บนและการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทุก รู ป แบบ โดยห้ า ม
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ บริษัท
แคปปิ ทอล เอ็น จิเนี ยริ่ง เน็ต เวิร์ค จากัด (มหาชน) ผ่า นการรับรองให้ บริษั ทเป็น สมาชิกของแนวร่วมปฏิบั ติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
กำรฝึกอบรมและกำรสื่อสำร
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิ บัติ ใ นการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอร์ รั ปชั่ น รวมทั้ งนโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ างต่อ เนื่อ ง เช่ น จรรยาบรรณทางธุร กิ จ
นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายใน
บริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์
บริษัท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สรุปดังนี้
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1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงานส าคัญๆ เช่ น ระบบการจัดซื้ อจั ดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชาระเงิ น
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มี ช่องทางการรั บแจ้ งข้ อมู ล เบาะแส หรือข้ อร้ องเรีย น การกระทาผิด การฝ่ าฝื นกฎมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายการคุ้มครอง
ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ
และกาหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดาเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่ วนงานที่ เกี่ยวข้อ งรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบั ติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ ามี) และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลาดับ
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการ
ทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนามาจัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้าง
ระบบ ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมี
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk Management) ที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผ ล และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทางานที่
เป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการ
ว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
ในปี 2562 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
1. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทาด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
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3. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ เ สธหรื อ จะต้ อ งรั บ ของขวั ญ ต้ อ งแจ้ งให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาทราบ โดยจะต้ อ งบั น ทึ ก
รายละเอียดของขวัญทั้งหมด และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของขวัญ
ให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในปี 2562 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
นโยบำยกำรแจ้งเบำะหรือร้องเรียน
บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสาร
หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรี ยนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 049-1045
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับ
เรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ตามลาดับ
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
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นโยบำยมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกาหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ
กระทาคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมาย
กาหนด
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกาหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง
จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
3. บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดาเนินการโดยใช้กลไก
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
และกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้
ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในปี 2562 ที่ผ่านมาการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดาเนินการโดยหน่วยงานกากับดูแล เนื่องจาก
ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกาหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝื น
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มี
ส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่น
ต่างๆ ทั้ง ยังมีค ณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่พิ จารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน หากพบกรณี ทุ จ ริ ต หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
นโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทย่อยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการ
สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วม
ทากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง
การค้า
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หลักปฏิบัติที่ 7

รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
บริษัทดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการ
ใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็ นธรรม ผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่
สาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริ ษั ท เปิ ด เผยข้ อ มูล ผ่ า นช่ อ งทางที่ เข้ า ถึ งได้ ง่ายและหลากหลาย ซึ่ งเผยแพร่ ข้ อ มูล ทั้ งข้อ มู ล ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. กำรกำกับดูแลกิจกำร บริษัทได้จัดทาและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบ
แสดงรายงานประจาปี (แบบ56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน บริษัทได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูล
สาคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่
กาหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปีของบริษัท บริษัท
ได้จัดทาและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดาเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สานักงาน ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 ด้ำนงบกำรเงินประจำปีแ ละงบกำรเงินประจำไตรมำส บริษัทได้จัดทางบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้
เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูล ที่สาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กาไร
สุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการ
เผยแพร่คาอธิบายผลการดาเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ทั้งนี้ ผู้ส อบบัญชี ของบริ ษัท เป็ นผู้ที่ มีความรู้ ความชานาญ มี ความเป็นอิ สระ และได้รั บความเห็น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้ส อบบัญชี ไม่มีความสัมพั นธ์ หรื อส่วนได้เสียกั บบริษัท / บริ ษัทย่อย /บริษั ทร่วม/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจาปี
ในปี 2562 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มี
ข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน
ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดาเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผย
ข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
3. กำรกำกับดูแลกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. กำรเปิดเผยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รำยกำรระหว่ำงกัน) และ/หรือ กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ การทารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะ
ของรายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ
56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เป็นการทารายการกับบริษัท
ย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งได้
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. กำรกำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้องจัดทำแบบรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทาแบบ
รายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ
59) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่มีดารงตาแหน่ง
ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้
ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบ
ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และแบบ 56-1
ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”
6. กำรกำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกสิ้นปี
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้น
ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงาน
ประจาปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2562 กรรมการบริ ษั ทและผู้ บ ริ หาร ได้ ดาเนิน การจั ดท าแบบรายงานการมีส่ ว นได้ เสี ย กรณี ที่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและ
ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้
ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2562 กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายกฎระเบี ย บอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
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8. กำรกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กาหนดไว้ในพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”
(Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. กำรพบปะและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับผู้บริหำรระดับสูง และผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ของทุ ก หน่ ว ยงำนทั้ ง บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะ
กรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อ
รับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้ งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2562 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและ
ปรัชญาการทางาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2562 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจาทุกเดือน
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้
1. เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจาปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
www.cenplc.com
2. เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดยแสดงจานวนหุ้นที่ถือ ณ
ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปิดเผยลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพ
ในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ใน
รายงานประจาปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ ”
และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษั ททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
5. เปิดเผยปัจจัยควำมเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อ ย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้ ง
แนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ
“3. ปัจจัยความเสี่ยง”
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6. เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และ
หน้าที่ จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดารงตาแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย
เรื่องสรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ” และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และ
แบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการ
ชุดย่อย
7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรูปแบบ
ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการ
ค่า จ่ า ยค่า ตอบแทนของผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง ส าหรั บ ค่า ตอบแทนประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร บริ ษัท ไม่ มี น โยบายให้
ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ซึ่งเปิดเผยใน
รายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ใน
หัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
8. เปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ ในหลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หัวข้อย่อยการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือ
หุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
10. เปิดเผยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจาปี ใน
หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
11. เปิดเผยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัท ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ
56-1 ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิดเผยกำรควบคุมภำยในและ ผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมรายงานการกากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงานการกากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ แบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”
13. เปิดเผยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด ในหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
14. เปิดเผยงบกำรเงินของบริษัททุกรำยไตรมำส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ
สามารถดาวน์โหลดได้
15. เปิดเผยรำยงำนประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
17. เผยแพร่ข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 131 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารผ่านสื่อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทได้กาหนดบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่
คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร
เลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 049-1041 ต่อ 1021 โทรสาร : (02) 049-1045
E-mail : kenika@cenplc.com
2. บริษั ทและบริษั ทย่อ ยได้ ให้ค วามรู้ และสร้า งความเข้ าในธุรกิ จของบริษั ทย่อ ย ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิ ต
นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทย่อย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า
3. สารสนเทศที่สาคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 โครงสร้างองค์กร
 ข้อบังคับบริษัท
 การกากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
 รายงานคณะกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 รายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
 งบการเงินทุกไตรมาส
หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม และกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุ นและในฐานะของเจ้าของ
บริษัท และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสาคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่ง
ความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่ อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของ
บริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของ
บริษัท เช่น รับทราบผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัท
ปฏิบัติ ดังนี้
รับรองความถูกต้อง...........................................
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

1.

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดาเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2.

ในการกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กาหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทาการของธนาคาร
พาณิชย์ โดยจะกาหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวัน
อังคารที่ 30 เมษายน 2562 สถานที่ประชุมคือ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ซึ่ง
บริษัทมีนโนบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3 โดยบริษัทได้ดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3.

บริษัทให้ความสาคัญ ในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กาหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทาต่อทิศทางการดาเนินงาน
กิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ
พิจารณาอนุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์
เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีวาระสาคัญๆ เช่น
- วำระเกี่ยวกับกรรมกำร : ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
- วำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมี
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็ น
บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม
และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
- วำระค่ำตอบแทนกรรมกำร : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดย
พิจารณากาหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจาทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นรายบุคคลในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

- วำระกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดารงตาแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่
ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สานักงานสอบ
บัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่
ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จานวนปีที่ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีก ารรับบริการจากสานัก
งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด อยู่ ทั้ ง ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
- วำระกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร การ
จ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่าย
ระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิ
ในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
4.

ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้ อ มเอกสารข้ อ มู ล
ประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคาชี้แจงและเหตุผลและความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้น
ทางเว็บไซต์บริษัท คือ www.cenplc.com

5.

บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน
(120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มี
รายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
โดยจัดทาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist มี
รายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา
- รายงานประจาปีพร้อมด้วยงบการเงิน
- วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณาอนุมัติ เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
- วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม
หลักสูตรต่างๆ ประวัติการทางานในปัจจุบันและในอดีต จานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวั ติการเข้าร่ว มประชุมในปี นั้นๆ ปีที่เข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษัท การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัติการท า
รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
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- วาระพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบ
2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน์
อื่นๆ และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- วาระแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ของผู้ ส อบบั ญ ชี
ค่าตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- นิยามกรรมการอิสระ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบ
ที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง
3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
สาหรับผู้ถื อหุ้นที่เป็ นนักลงทุ นสถาบัน หรือผู้ถื อ หุ้นที่เป็นผู้ ลงทุนต่า งประเทศและแต่ งตั้งให้คั สโตเดีย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่
จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่ม
6.

บริ ษั ท ได้ แ จ้ งมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 พร้ อ มวาระและ
รายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41
วัน ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

7.

บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 30 วัน คือ
วันที่ 1-3 เมษายน 2562 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่ วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรียมตัวก่อน
การเข้าร่วมประชุม
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไป
พร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

8.

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 135 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้
รำยละเอียด
ผู้ถือหุ้นตำมนำยทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น
9.

จำนวน
(รำย)
2,831
53
22
31
20
11

จำนวน
หุ้น
745,141,929
384,793,360
89,358,850
295,434,510
166,626,500
128,808,010

สัดส่วน
ร้อยละ
100.00
51.64
23.22
76.78
43.30
33.48

กาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้น
ของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียง
ลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย ด้วยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนน
เสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกาหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กากับ
ดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้
11. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน
12. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
โดยในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 เมื่ อ วั น อั งคารที่ 30 เมษายน 2562 บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ได้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2562 ซึ่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
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13. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กาหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคานึงถึงความ
สะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้
จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททาหน้าที่แจ้งจานวนและสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลง
มติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และกล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท ประจาปี 2562 จานวน 2 คน คือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอานวยชัย และ นางสาวกมลทิพย์ รัตนนันทวาที
แห่งสานักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และแนะนาที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคล
อิสระ คือ นายณัฐวัฒน์ ทุมาวงศ์ จากบริษัทสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด เข้า ร่วมประชุมและ
เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย ต่อจากนั้น ประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดการ
ประชุม
15. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง
ยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 คน
มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ซึ่งกรรมการ 1 คน ติดภารกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 90%
ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
16. บริษัทดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการ
นาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
17. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่าน
ใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และ
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่
บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นับระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับ
คะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ
ประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามี
ความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้
- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจาปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จานวนการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นส่วนน้อย
- ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมใน
คราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่
สาคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่า
โครงสร้างการดาเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือ
หุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail :
kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพท์สายตรง (02) 049-1041 ต่อ 1021
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19. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้า
รับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
21. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง บริษัทได้กาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้า
รับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้น สามารถใช้
ประกอบการพิจารณา
22. ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้ง
คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น
ในปี 2562 ได้มีผู้ถือหุ้น 5 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถาม
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคาถาม-คาตอบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร
23. บริ ษั ท ด าเนิ น การเปิ ด เผยมติ ก ารประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2562 ให้
สาธารณชนทราบถึ งผลการลงคะแนนเสี ย ง เห็ น ด้ วย ไม่เ ห็ น ด้ วย งดออกเสี ย ง และบั ตรเสี ย ในแต่ ละวาระ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุม คือ
วันที่ 30 เมษายน 2562
24. บริษัทดาเนินการจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ภายหลังที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง ซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคาถามหรือข้อคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งดาเนินการนาส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รายละเอียดข้อมูลการประชุม
25. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดาเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสาคัญประกอบด้วย
- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้า
ร่วมประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
รับรองความถูกต้อง...........................................
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- มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย
- ประเด็นคาถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคาตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
26. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย
และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนามาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่ว นที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลง
นามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อ
ของผู้เข้าร่วมประชุม จานวนหุ้ นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วย
ระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้
ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ ละ
วาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจานวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน
ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่
เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง
ในปี 2562 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสาคัญ คือ วาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนน
ไว้ที่สานักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
27. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
28. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริม่ การประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
เป็นต้นไป
29. บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่าง
สม่าเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริ ษั ท ยั ง ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง ข่ า วสารต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แสดงไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท คื อ
www.cenplc.com
30. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญและได้กาหนดเครื่องมือที่สนับสนุน
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ
หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกาหนดกระบวนการที่อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยาก
จนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจากัด
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31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทาใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ไม่ว่าเป็นผูถ้ ือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท
32. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 เมษายน 2562 และนาส่งขั้นตอนดาเนินการในเรือ่ งดังกล่าวพร้อมหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้
- เว็บไซต์ www.cenplc.com
- E-mail : kenika@cenplc.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง
คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้า
33. บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัท ดังนี้
- บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
- บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่
4 เมษายน 2562
- คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.01 ซึ่งไม่เกิน
กว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 69.73 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
- บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.60 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว
ทั้งหมด
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทใน
การพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
CG เข้า CG Code) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้อนุมัติให้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไป
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้
ในปี 2562 บริษัทได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท
แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ
รับรองความถูกต้อง...........................................
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1. บริษัทควรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบทำงสัง คม โดยอำจรำยงำนไว้เป็นส่วนหนึ่งในรำยงำน
ประจำปี หรือจัดทำเป็นรำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนแยกต่ำงหำก ตำมกรอบของ Global Reporting
Initiative (GRI)
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปีแล้ว
2. บริษัทควรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนกำรจัดให้มีกำรพบปะกับนักวิเครำะห์
บริษัทมีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ข่าวสารต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนแล้ว
3. บริ ษั ท ควรสื่ อ สำรข้ อ มู ล ผ่ ำนกำรจัดให้ มี ก ำรแถลงข่ำ วต่ อ สื่ อมวลชน/กำรจั ดท ำจดหมำยข่ ำ วที่
นำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
บริษัทได้เผยแพร่ฐานะทางการเงินและคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นประจาทุกไตรมาสผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
4. คณะกรรมกำรควรระบุวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้อย่ำงชัดเจนในนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 1 คน ที่มี
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณา
อย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่ างเป็นอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี มีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่น
ในการบริหารงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี และที่ประขุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
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9.8 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ
กำรดำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกราย
ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อการทุจริต
และคอร์รัปชั่นในช่องทางต่างๆ ดังนี้
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com
- ประชาสัมพันธ์ ทาง แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างขยายผลไปคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน
ในปี 2562 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ประจาปี 2562 ซึ่งมีจานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจาปี 2561
และข้อมูลปี 2561 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสารวจในระดับ “ดีมาก”
ช่วงคะแนน
90-100
80-89
70-79

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี

จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในกำรประเมิน
หมวด
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
รวม

หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ)
ปี 2562
ปี 2561
32
32
19
19
29
29
53
53
108
108
241
241

น้าหนัก (%)
ปี 2561
ปี 2560
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้จัดทา “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้กาหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ซึ่งได้จัดทาและเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2562 โดยแยกส่วนไว้อย่าง
ชัดเจน ในส่วนของ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
10.1 นโยบำยภำพรวม
บริษัทและบริษัทย่อยได้นาหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดาเนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรการผลิต การจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง การจาหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการ
ผลิตภัณฑ์หลังการขาย
ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process)
เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ต้องบูรณาการสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
กำรให้ควำมสำคัญและกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทย่อย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้
มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอ
ภาพ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจ จึง
กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
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สื่อมวลชน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
แ

พนักงำน

หน่วยงำนภำครัฐ

เจ้ำหนี้

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ลูกค้ำ

คู่แข่ง

คู่ค้ำ

ภำพรวมกำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทำงกำรสื่อสำร
กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
 การประชุมผู้ถือหุ้น
 การกากับ ดูแลสิทธิ ของผู้ถือ หุ้น ทุกราย ทุกกลุ่ ม
ให้ได้รับสิทธิด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทา
 รายงานประจาปี
การใด อั น เป็ น การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ
 การรายงานผลประกอบการทุ ก ไตรมาส
ผู้ถือหุ้น
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติอย่าง
และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นระบบข่ า วตลาด
และ
เท่าเทียมกัน
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
นักลงทุน
 การเปิดช่องทางรับข้อเสนอและข้อร้องเรียน  เผยแพร่สารสนเทศสาคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ทั้ ง ภาษาไทย และ
ผ่านหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เว็บไซต์
ภาษาอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่าน
หรือติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
ช่องทางที่กาหนด
 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
 ดาเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก
บรรษัทภิบาล
 การฝึกอบรมและพัฒนานพนักงาน
 กาหนดหลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน
ให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน
 การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้พนักงานมีส่วน
พนักงำน
ร่วม
 ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในการ
ทางานของพนักงาน
 การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงาน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet
 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย
และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์
 จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทำงกำรสื่อสำร
 การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านทาง Posts Box หรือ ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน






สังคมชุมชน
และ
สิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน
 โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา
และการดูแลสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
 กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษา
สภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท









คู่ค้ำ

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









แบบ 56-1 ประจำปี 2562

กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน
จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถ เสนอแนะ
หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ
จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่
มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทางานให้เหมาะสม
และเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย
ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชน
ในด้านอาชีพ
โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
อบรบพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น และเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัท
และช่องทางการสื่อสารภายใน
การคานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดาเนิน
กิจการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา
คานึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม
สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลง
ทางการค้า
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเหมาะสม
ตามระเบียบปฏิบัติกาหนด

รับรองความถูกต้อง...........................................
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ผู้มีส่วนได้เสีย


ลูกค้ำ



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








 รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ




คู่แข่ง



เจ้ำหนี้กำรค้ำ

หน่วยงำน
ภำครัฐ

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

สื่อมวลชน

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

กำรตอบสนองควำมคำดหวัง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค
คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่
สินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง
ดูแลรักษาความลับของลูกค้า
จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
และร้องเรียน
นาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้าให้ตอบสนอง ความต้องการของ
ลูกค้า
ดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
ไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดย
เคร่งครัด
 ชาระเงินให้เจ้าหนีต้ รงตามกาหนดเวลา และตาม
ข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัดชาระ โดยบริษัทใช้
วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร ในระบบ Media
Clearing ซึ่งอานวยความ สะดวกแก่เจ้าหนี้
 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
โปร่งใส
 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายกาหนด
 การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กากับ
ดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว
 ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดตี ่อองค์กร
 สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการ
สื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ
ผิดศีลธรรมอันดีงาม
รับรองความถูกต้อง...........................................
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10.2 กำรดำเนินงำนและจัดทำรำยงำน
1. เกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำน
(ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5)
2. กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไป
กับการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรณยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดหรือเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2.1 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
บริษัทดาเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และกลุ่ม
ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้
ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผูถ้ ือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัท
ย่อยจึงคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศ
ทางการทางานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดาเนินงานและการจัดทารายงาน ตลอดจน
ผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและ
พนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน
การผลิต การจัดหาและจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้
บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่บริหาร
จัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ด้ำนเศรษฐกิจ
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจานวน 5 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยเป็น กรรมการอิสระ จานวน 2
ท่า น และกรรมการที่ ไม่ บริ ห ารอีก 1 ท่า น ทาหน้า ที่ดู แ ลให้บ ริ ษัท มีก ารบริห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น
ด้ำนสังคม
คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของบริษัทย่อยมีหน้าที่
กาหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัทย่อย รวมทั้งจัดให้มี
การดาเนินงานด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กาหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดาเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดาเนินการจัดการพลังงานให้
สอดคล้ องกับ นโยบายอนุรั กษ์พลั งงานที่กาหนดขึ้น รวมทั้งควบคุม ดูแลให้ วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
2.2 กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้นานโยบายการกากับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัท โดยเชื่อว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ มีวิสัยทัศน์และ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจเพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กากับดูแลและ
ติดตาม การทางานของฝ่ายจัดการ
กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบาย และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียน
ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย
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2.3 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการดาเนินธุร กิจอย่างมี จริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกั บ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม
และเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นามาซึ่งความ
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้
ลูกค้ำ :
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้า
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้า
สูงสุด
คู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ :
(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตน
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือ
จ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
คู่แข่งทำงกำรค้ำ :
บริษั ทมีน โยบายสนับสนุนและส่ งเสริมการแข่งขั นทางการค้ าอย่ างเสรีแ ละเป็นธรรม และ บริษัท ไม่ มี
นโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม
โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
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(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ภำครัฐ :
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับหน่วย งาน
ภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
2.4 กำรรับและให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็นการกระทาโดยตั้งใจเพื่อครอบงา ชักนา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความ
ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง
เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน
หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทาได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อกาหนด
ค่าใช้จ่ายในการทางาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ
ของขวัญซึ่ งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับ
ของขวัญ และนาส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงาน
หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอื่น
2.5 กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษัทและบริษัทย่อยไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลอื่นด้วย
ในปี 2562 บริษัทไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2.6 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยได้นากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ผลิตสินค้าใช้พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
กระบวนกำรจัดหำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสาคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการ
เลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทั้งพนักงาน
และผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยนการเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย
การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้า การจัดการของเสีย เป็นต้น
บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงคุณภาพ
ปริมาณ และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกาหนดขั้นต่าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001,
ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ISO 9001
มำตรฐำนกำรประเมินคู่ค้ำ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกาหนด
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกาหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กาหนด

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

คู่ค้ำ ผู้ให้บริกำร และผู้จัดจำหน่ำย
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจาหน่ายอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการ
จัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบ
ไปด้วยคู่ค้าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่
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ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ลูกค้ำ ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จากัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรง
จากการดาเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
2.7 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่
ความสาเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่ อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้ องรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้า
ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูก ค้า
สูงสุด
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ
บริ ษัท และบริษั ทย่ อ ยได้ด าเนิน กิจ กรรมเพื่อ รัก ษาไว้ซึ่ งคุ ณภาพมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ รวมถึ งการให้
ความสาคัญต่อการลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดาเนินการตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO
9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
ในปี 2562 บริษัทย่อยได้ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทา
การตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน
เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัท ย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างต่อเนื่อง

รับรองความถูกต้อง...........................................
- 153 -

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

3. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
เป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทและบริษัทย่อย หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่ง
ประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดาเนินการ
หรืออานวยความสะดวก
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้
ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสาเร็จของ
งานด้วยวิธีการทุจริต

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยัง
กาหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” เพื่อ
สื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
จึงได้กาหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท
- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน และตัวแทนทำงธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยกาหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2560 โดยได้ดาเนินการจัดทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ” และเผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี”
บริษัทได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารมุ่งมั่นในการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด พร้อมถือมั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
รวมถึงการตระหนักถึ งความสาคัญ และปฏิ บัติ ตามแนวปฏิบัติ และการบริห ารความเสี่ยงเกี่ ยวกั บการต่อต้ านการ
คอร์รัปชั่น
ส่งผลให้ปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกาเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มา
เป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบ
และยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการ
กาหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทั้งมี
กระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม
กำรป้องกันและเคำรพควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน
บริษัทและบริษัทย่อยเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
เช่น เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
กำรดูแลชุมชนและสังคม
การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อ
และแบ่งปันประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมที่จะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิต
อาสาและมีส่วนร่วมทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทาเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม
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5. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัย
สาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายและสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้ง
ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความสาเร็จขององค์กร
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวั ลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทาผิด
โดยกาหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทาผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณ
พนักงาน”
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่อง
ที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็น
ปัญหาและก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิด
สิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รั ก ษาข้ อ มู ล ของผู้ ร้ อ งเรี ย นและผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไว้ เ ป็ น ความลั บ โดยจ ากั ด เฉพาะผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เ ป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับรองความถูกต้อง...........................................
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(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี”)
กำรสรรหำและกำรจ้ำงงำน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้ความสาคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิด
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการ
พัฒ นาการทางานได้ อย่ างเต็ ม ศัก ยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้ างงานและการบริห ารแรงงานของบริษั ท ก าหนดให้
สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการ
บริหารของบริษัทและข้อกาหนดของลูกค้า
ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทมีจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 18 คน และยังคงดาเนินการจัดทา
แผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสาคัญต่อการ
จัดสรร ทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจาเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กำรจ้ำงงำนคนพิกำร
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความพร้อม
เข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งทาให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง อัตราการจ้างงาน
ผู้พิการของบริษัทย่อยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
กำรบริหำรค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ การดารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสาเร็จ
ของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย –
หญิง ผู้ที่มีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูง
ใจให้พนักงานมีการพัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ใน
คุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับ
บริษัท ดังนี้
- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
เงินบาเหน็จ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
กำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทแลบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสาหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทาง
สังคม สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
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กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตกับกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข

1.




Happy Body (สุขภำพดี)
ตรวจสุขภาพประจาปี
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
จัดห้องพยาบาลและมีแพทย์ประจา

2. Happy Heart (น้ำใจงำม)
ส่งเสริมให้พนักงานมีน้าใจเอื้ออาทรต่อกัน

 กิจกรรม โลหิตคนละนิด ช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์
 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนเกาะกก
 สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชาวบ้าน
ในจังหวัดระยอง ใช้ในงานกิจกรรม
Safety Culture 2019
 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด
3. Happy Society (สังคมดี)
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน
ที่ตนทางานและพักอาศัยให้มสี ภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี
 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล
“สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGE
OF HOPE” ณ CAMILLIAN SOCIAL
CENTER
 กิจกรรมวันเด็ก
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 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
พิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ณ การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปัน
รอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูด้ ้อยโอกาส
ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง
 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดหนองแฟบ
 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดเนินกระปรอก
 ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY “
ถนน I-5 ทาความสะอาดร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
4. Happy Family (ครอบครัวดี)
 กิจกรรมรดน้าดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่

5. Happy Relax (ผ่อนคลำย)
 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เป็น
ตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภั ย ในการท างาน ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการท างานของพนั ก งาน ผู้ รั บ เหมา และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทย่อย โดยมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
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บริษัทย่อย
UWC
RWI

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวน
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
159
10
1
11
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน

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

ชาย
11
18
1
30

UWC
จานวน (คน)
หญิง
3
7
1
11

รำยละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

รวม
14
25
2
41

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

UWC
20 คน

RWI
11 คน

11 คน
9 คน

7 คน
4 คน

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งเคร่ งครั ด โดยก าหนดเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ผ่ า นนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง
ในปี 2562 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกาหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัย
บริษัทย่อยปลูกจิตสานึกด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ
กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความ
เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้
จัดกิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าทางาน
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กำรตรวจสอบอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัย
บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้
ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้า (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความ
ร้อน เครนยกเครื่อง

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

6. กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดาเนินการด้านสั งคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดาเนิน
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดาเนินกิจการขององค์กร ทั้งนี้ บริษัท
ย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เส้นทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนและสังคม
ด้ำนกำรศึกษำ โครงการนักศึกษาฝึกงาน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ด้ำนสังคม
- โครงการบริจาคโลหิต
- โครงการรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่
- โครงการกิจกรรมวันเด็ก
- โครงการสานสัมพันธ์ปันน้าใจสูส่ ังคม ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกลู ระยอง
- โครงการ “ขยะสร้างค่า ยิ่งแยก ยิง่ ได้” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ระยอง
- ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล “สะพานแห่งความหวัง THE BRIDGE OF
HOPE” ณ CAMILLIAN SOCIAL CENTER
- ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผูด้ ้อยโอกาส
รับรองความถูกต้อง...........................................
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ทางสังคม ณ โรงพยาบาลระยอง
- ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ
- ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนินกระปรอก
- ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” ถนน I-5 ทาความสะอาดร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมและสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจถึง
ความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัท
ย่อยยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
โครงกำร CSR ปันน้ำใจสู่สังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณ
โรงงานบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทย่อยสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นต่างๆ นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดาเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด
ในปี 2562 บริษัทย่อยได้ร่วมกับบริษัท Mega Steel (ลูกค้า) จัดโครงการปันน้าใจสู่สังคม ณ โรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล จังหวัดระยอง

โครงกำรร่วมสนับสนุนท้องถิน่ จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ
ในปี 2562 บริษัทย่อยร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินกระปรอก และการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
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โครงกำรร่วมสนับสนุนกำรคัดแยกขยะ
ในปี 2562 บริษัทย่อยร่วมกิจกรรม โครงการ “ขยะสร้างค่า ยิ่งแยก ยิ่งได้ ” เพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาด้าน
สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสานึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง จังหวัดระยอง

กำรรับเรื่องร้องเรียนจำกชุมชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสานึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้ง
องค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท
ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็น
ผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดาเนิน
ธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคาข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิ
ให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
7. กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า โดยได้กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้การดาเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
โดยจัดให้มี คณะทางานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นคณะทางานของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน
เพื่อควบคุมดูแลติดตามการดาเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการใช้พลังงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และเกิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในด้ า น
สิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสานึกให้
พนักงานเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยคานึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืนและคุ้มค่า ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่
ซ่อมแซมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มีการบาบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันอย่าง
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ต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดทาระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุก
การดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015
กำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยกาหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกาหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการ ดาเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบำยกำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจาหน่าย การใช้งาน
การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการ
ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการใช้
ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบาบัดและฟื้นฟู การทดแทน การ
เฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดารงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
บริษัทย่อยดาเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในสานักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่องและยังคงให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใช้พื้นที่การ
ทางานให้เหมาะสม จัดให้มีคณะทางานการจัดการพลังงาน โดยให้ความสาคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการ
การใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การ
บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยให้ความสาคัญ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่นเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสีย
และมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลด
มลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่าเสมอซึ่งทาให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตลง
ได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิด
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ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
และการบริหารงานของ บริษัทอีกด้วย
กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการการผลิต เป็นประจาทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพ
อากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
มลภาวะทางอากาศของUWC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลกำรตรวจวัด
มำตรฐำน
ฝุ่นละออง (TSP)
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร
22
400
มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบาบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทาการตรวจวัด
พำรำมิเตอร์
1. Air Emission
Quality
Monitoring
2. Working Area Air
Quality
Monitoring
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทางาน)

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

ระบบ
บำบัด
Scrubber
Scrubber
Scrubber
-

-

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

ค่ำ
มำตรฐำน
<200
<60
<690
<2
<0.5
<0.05

9.458
0.021
<1.3
91.34
0.021
<0.010
ไม่มีการผลิต

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

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

80
ไม่มีการผลิต
80
82
81
71
ไม่มีการผลิต
81
75

หน่วยวัด

ค่ำที่วัดได้
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ระบบ
บำบัด

พำรำมิเตอร์
4. Heat Stress
Monitoring

- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
หน่วยวัด

-

องศา
เซลเซียส

ค่ำ
มำตรฐำน

งานปาน
กลางไม่เกิน
32 0C

ค่ำที่วัดได้
29.9
ไม่มีการผลิต
29.3
30.1
29.7
29.2
ไม่มีการผลิต
29.5
30.3

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด
หน่วย
ผลกำรวิเครำะห์
มำตรฐำน
3
Sodium Hydroxide
mg/m
<0.61
2
Hydrogen Chloride
Ppm
0.02
C5
3
Inhalable Dust
mg/m
<0.10
15
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m3
019
15
หมายเหตุ : C = ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทางาน
การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีค่าไม่เกินมาตรฐานดังนี้

แหล่งกำเนิด

พำรำมิเตอร์

หน่วยวัด

ปริมำณที่
ตรวจวัดได้

ปล่อง
เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

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

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

2.1
400
12.9
18.23
8.6
1.76
1.08
10.12

0

ค่ำ
มำตรฐำน
60
20
120
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กำรจัดกำรคุณภำพน้ำเสีย
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้าที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนามาบาบัดทางเคมี เพื่อให้
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด ซึ่งน้าเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอก
โรงงานแต่จะมีบ่อพักน้า และนาน้ากลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนามารดน้าต้นไม้ เป็นต้น
ในปี 2562 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน้าเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
ระบบน้าเสียจากการผลิตของ UWC
ดัชนีที่วิเครำะห์
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ำมำตรฐำน

ค่ำที่วัดได้

8.3
<5.0
1,110
<40
0.2

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

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

ระบบน้าเสียจากการผลิตของ RWI
พำรำมิเตอร์
ระบบบำบัดน้ำเสีย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Oil & Grease
Chemical Oxygen Demand
Biology Oxygen Demand
Dissolved Oxygen
สี @ Original pH
สี @ pH 7.0

ผ่านระบบบาบัด
ทางเคมี
ของหน่วยงานเคมี
และน้าเสีย

ค่ำมำตรฐำนจำกกำรนิคมฯ
5.5 – 9.0
<50 mg/l
<3,000 mg/l
<5 mg/l
<120 mg/l
<20 mg/l
< 300 ADMI
< 300 ADMI

ค่ำที่วัดได้
6.9
0.8
1,935
3.5
<10
<2
5.76
17
16

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

วิธีกำรกำจัด
นาไปคัดแยกฝังกลบ
นากลับไปหลอมใหม่

3. ตะกอนจากการบาบัดน้าเสีย
4. สังกะสีฝุ่นและเม็ด

ปรับเสถียรและฝังกลบ
Reuse

5. น้ามันไฮโดรลิคเก่า
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

Reuse
แปรสภาพนาไปใช้ใหม่

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บริษัทที่กำจัด
สานักงานเขตมีนบุรี
บริษัท ยุทธพงษ์ เพลเล็ทมิลล์ จากัด
บริษัท 4 น. โชคพัฒนา จากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ฯ จากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจากัดสามพรานฟาวน์ดีร์
บริษัท นวภัทรกิจ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์
บริษัท แซนด์ซอร์ จากัด
บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จากัด

การจัดการของเสียของ RWI
กำกของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีกำรกำจัด
นาคัดแยกและเผา
- นากลับไปหลอมใหม่
- นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้วย
วิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ

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

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

6. กรวดปนตะกั่ว

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

ปรับเสถียรและฝังกลบ

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

หมำยเหตุ

บริษัท เบตเตอร์
อ้างอิงตาม
เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน) ใบอนุญาตกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
บริษัท ส.กนกการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จากัด
บริษัท เอสซี แอนด์ซัน
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

10.3 กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1. บริษัทอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่การดาเนินงานของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายใน
เรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี 2. การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ เป็นไปตาม
หลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2562 เห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบ
ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กาหนด จานนวน 17 หลักการ และใช้หลักการพิจารณาตามแนวคิด
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ
อันได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การควบคุ มการปฏิบั ติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้อมู ล (Information &
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและ
กระบวนการทางาน การสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็นอิสระ นาเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสาคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ร่วมกัน และแสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงาน
ต่างๆ พิจารณาความครบถ้วนตามหลักการที่กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะ
ให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อจัดให้มีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสาคัญให้บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และ
ดาเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามตรวจสอบในการดาเนินงาน บริษัทได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงาน
ย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทางานที่ซ้าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ ยงต่างๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตรา
แลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อ ประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพ
ดาเนินการอยู่ได้ และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดาเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการ
ดาเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและการทากาไรของบริษัทอย่างสม่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน
และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทเป็นสาคัญ
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3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
บริษัทกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และอานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลาดับ
ขั้นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกาหนดอานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีสว่ นได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสาหรับบริษัท
ทัง้ นี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททาหน้าที่ในการติดตามและดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดได้อย่างเหมาะสม
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมี
ระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
องค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงทั้งองค์กร
โดยข้อมูลที่สาคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจาก
พนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการ
ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัท
ได้ จัด ให้ พนั ก งานระดั บ หัว หน้ างานมี การติ ดตามผลการปฏิบั ติงานของผู้ใ ต้บั งคั บ บัญ ชา และยั งจั ดให้ มีก ารตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและ
สัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ ผู้ ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่
ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบกิจการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
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ผู้บริหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ
เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ร่ วมพิ จารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสาคั ญอย่างเพีย งพอ เพื่อให้มีร ะบบงานหรื อ
กระบวนการทางาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)
หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดารงตาแหน่งเป็น
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
(โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1 กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ประเภทรำยกำร

บริษัท เอื้อวิทยา จากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 37.61
และมีกรรมการร่วมกัน

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

บริษัท ระยองไวร์
อินดัสตรีส์ จากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
(ENS)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 70.00
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
และมีกรรมการร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ

มูลค่ำ
รำยกำร
(ล้ำนบำท)
0.72
0.19

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

4.73
110.00
6.42
3.32
3.55
3.14
1.97
0.72
0.19

3.31

0.36
0.10

บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ประเภทรำยกำร
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- ค่าเช่าสานักงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จากัด
(EBM)

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(WJC)

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จากัด
(UKB)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
มูลค่ำ
รำยกำร
(ล้ำนบำท)
30.00
0.73
0.09
0.83

ควำมจำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริษัท

บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นพื้นที่สานักงาน
บริษัทถือหุ้น
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
8.46
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
ร้อยละ 99.00
(มี ก าหนดช าระคื น
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
และมีกรรมการร่วมกัน ภายใน 1 ปี)
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
- ดอกเบี้ยรับ
0.37
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดย มี
- ดอกเบี้ยค้างรับ
0.57
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร า ร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
บริษัทถือหุ้น
- ให้กู้ยืมระยะสั้น
36.09
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
ร้อยละ 94.25
(มี ก าหนดช าระคื น
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
และมีกรรมการร่วมกัน ภายใน 3 เดือน)
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
- ดอกเบี้ยรับ
1.94
ให้ กู้ ยื ม ระยะสั้ นโดย มี
- ดอกเบี้ยค้างรับ
14.96
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร า ร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
- ค่าบริการงาน
0.36
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบภายใน
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
- ค่าบริการงาน
1.93
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบภายใน
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
ค้างรับ
บริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อยของ - ค่าบริการงาน
0.24
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
ตรวจสอบภายใน
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
99.99
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)
(EMC)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ประเภทรำยกำร
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าธรรมเนียมการใช้
หลักประกัน
ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
มูลค่ำ
ควำมจำเป็นและควำม
รำยกำร
สมเหตุสมผล
(ล้ำนบำท)
0.06
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
0.32
322.62

ธุ ร กิ จ ปกติ แ ละซื้ อ ขายใน
ราคาตลาด

12.2 ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี
นโยบายในการทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกาหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสาคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
12.3 มำตรกำรหรือขั้นตอนของกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกัน
ที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
เป็นลาดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทา
รายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วม
ประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับรายการที่กาหนดไว้ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
สาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

12.4 แนวโน้มในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
การทารายการระหว่างกันยังคงดาเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ สาหรับ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้น
และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ใดกับ
บริษัทและหรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย
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