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c c c c c c c c c c cส่cวนที
c ่ c2 c c c c Ã/9+
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน จํานวน 968,684,506 บาท
เรียกชําระแล้ว จํานวน 745,141,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 745,141,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
2. บริษัทไม่มกี ารออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลําดับที่
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
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง
นายถาวร เสรีดีเลิศ

จํานวนหุ้น
111,294,200
46,362,500
38,310,400
37,174,700
37,173,000
35,912,000
31,304,500
23,833,500
12,326,600
12,291,200

%
14.94
6.22
5.14
4.99
4.99
4.82
4.20
3.20
1.65
1.65

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท
www.cenplc.com

ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2564
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สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบัน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันคิดเปนรอยละ 6.41 ของจํานวนหุนที่
ออกและชําระแลวซึ่งมากกวาเกณฑที่กําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกําหนดไววา
บริษัท ควรมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกวารอยละ 5
(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคลากรเขาเปนกรรมการที่มีอํานาจจัดการ (authorized director)
- ไมมี –
(2) รายชื่อผูถือหุนบริษัทยอย
- บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นายน้ํา ชลสายพันธ
นายจิรวุฒิ คุวานันท
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นายประพนธ ลิ้มธรรมมหิศร
นายวราวุธ ยันตเจริญ
นายมาส บุญเหลือ
นางกนกวัลย ยอดวานิช
นายพงศศักดิ์ ทิพยธวัชวงศา

จํานวนหุน
4,950,839,150
239,585,791
203,068,000
189,444,300
145,276,200
130,000,000
122,379,743
115,485,000
100,000,000
93,088,100

%
37.61
1.82
1.54
1.43
1.10
0.99
0.93
0.87
0.76
0.70

- บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นายประพัฒน ปยะจตุรวัฒน
นางสาวอําพร ศรีโพธิ์ทอง
นายชาญศักดิ์ เฟองฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย
นายน้ํา ชลสายพันธ
นางสาวใจทิพย ปงอักษร

จํานวนหุน
445,425,950
31,100,500
25,636,400
6,828,000
4,600,000
3,944,000
3,900,000
3,830,000
3,465,055
2,869,100

%
72.93
4.89
4.03
1.07
0.72
0.62
0.61
0.60
0.55
0.45
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- บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (มหาชน) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
นางสาวโรส แสงสิลา

จํานวนหุน
%
4,839,991 100.00
6
0.00
2
0.00
1
0.00

(3) ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานของ
บริษัทและสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
- ไมมี (4) การถือหุนไขวระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไมมีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
(1) หลักทรัพยแปลงสภาพ
- ไมมี –
(2) หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้
- ไมมี –
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือเวนแตในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
ป
เงินปนผลตอหุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

2563
0.00**
(0.2639)
0.00

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

หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564 ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติงดจายเงินปนผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน
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บริษัทยอย
• บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลใน
อัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใช
เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
• บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
• บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
• บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
• บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเวนแตในกรณีที่บริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด
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8. โครงสรางการจัดการ
ประกอบดวย คณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจ ารณาคา ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมตรวจสอบได และเป น การถ ว งดุ ล ระหว า งกั น หลั ง จากการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ทุ ก ครั้ ง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ในป 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมาย
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน
แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
4
1
4
8

จํานวน (คน)
หญิง
1
1

รวม
4
1
4
9

สัดสวน
รอยละ
44.44
11.12
44.44
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะซึ่ง
เปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 9 คน
ประกอบดวย
จํานวนป
รายชื่อกรรมการบริษัท
ตําแหนง
ปที่ไดรับการแตงตั้ง
ดํารงตําแหนง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการ
26 สิงหาคม 2551
12 ป
2. นายจักรธาร
โยธานันท
กรรมการ
26 สิงหาคม 2551
12 ป
กรรมการอิสระ
6 กุมภาพันธ 2552
11 ป
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
1 มีนาคม 2553
10 ป
4. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ กรรมการอิสระ
24 ธันวาคม 2555
8 ป
5. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการ
27 มีนาคม 2556
7 ป
6. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค
กรรมการอิสระ
13 สิงหาคม 2557
6 ป
7. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล กรรมการอิสระ
15 สิงหาคม 2558
5 ป
8. ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ รองประธานกรรมการ
26 กุมภาพันธ 2559
4 ป
9. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง กรรมการ
23 กุมภาพันธ 2561
3 ป
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผูบริหาร

เพิ่ม (ลด)
ยกมา
ป 2562
ระหวาง ป 2563
กรรมการ/
กรรมการ/
ผูบริหาร
ผูบ ริหาร
35,912,000
ไมมี
ไมมี
ไมมี
1,412,000
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ป 2563
กรรมการ/ คิดเปน
ผูบริหาร
%
35,912,000 4.819
ไมมี
1,412,000
0.19
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
-

1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ
ภัทรธรรมมาศ
3. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
4. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
5. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
6. นายจักรธาร
โยธานันท
7. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค
8. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
9. นางสาวลภัสรินทร
ไกรวงษวณิชรุง
10. นายคมวุฒิ
พรนราดล
11. นางสาวจุฑามาศ
ศิริมาศ
12. นางสาวดลนภา
สอดสองจิตร
13. นางสาววิลัยรัตน
ออทอง
หมายเหตุ : - คูสมรส และบุตร ไมไดถือหุน
- ลําดับที่ 10 - 13 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563
กรรมการซึ่ ง มี อํ า นาจลงนามและทํ า การแทนบริ ษั ท คื อ นายวุ ฒิ ชั ย ลี น ะบรรจง ลงลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั บ
นางสาวลภั ส ริ น ทร ไกรวงษ ว ณิ ช รุ ง และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท หรื อ นายวุ ฒิ ชั ย ลี น ะบรรจง หรื อ
นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรชัย ลีนะบรรจง หรือ นายมณฑล เชตุวัลลภกุล และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ประวัติขอมูลสวนบุคคลของกรรมการ
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทําบัญชี และเลขานุการบริษัท
องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 16 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
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การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
- วิธีการแตงตั้ง
1) ผานที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 17 กําหนดใหกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแตล ะคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2) ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขา
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคล
ซึ่งเปนเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
โดยมติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
- วิธีการถอดถอน
1) การออกตามวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ
ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลง
กันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
2) การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 19 กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ขอ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 22 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออก
จากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในการประชุมนั้น
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คณะกรรมการบริษัท
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจําป
2. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยไปปฏิบัติ
4. พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง และเปลี่ ย นแปลง ประธานกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดยอย
5. กํากับดูแล และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมทั้งการใช
ทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
8. สอบทานและให ค วามเห็ น ชอบในงบการเงิ น รายงานทางการเงิน ที่ ผูส อบบั ญ ชี ไ ด ตรวจสอบ และ/หรื อ
สอบทาน และไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสินใหคณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัท
รวม และ/หรือ บริษัทอื่นในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหลง
เงินกูระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ
ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ
หลักทรัพยอื่นใดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยอื่น
ที่มีความนาเชื่อถือที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
16. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย
17. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
18. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุ น รวมทั้ง กําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปดสมุ ด
ทะเบียนพักการโอนหุน และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทั่วไป และ/หรือ
เงินปนผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
19. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
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20. พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กิ น อํ า นาจของคณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2563
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะ ไวเปนการลวงหนา 1 ป และ
อาจนัดหมายเพิ่มเติมเปนการประชุมพิเศษตามความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวม
ประชุม สรุปไดดังนี้
ป 2563
รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น
1
5
6
5
1

การประชุมของคณะกรรมการแตละชุด
สามัญผูถือหุนประจําป 2563
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ลีนะบรรจง
ภัทรธรรมมาศ
ลีนะบรรจง
องคพิพัฒนกุล
วัฒนวงศพิทักษ
โยธานันท
ศรีอุทารวงค
เชตุวัลลภกุล
ภัตตาตั้ง 1/
ไกรวงษวณิชรุง

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ
3. นายธีรชัย
4. ดร.วิศิษฐ
5. นายยรรยง
6. นายจักรธาร
7. นายชาตรี
8. นายมณฑล
9. นางสาวอุศรา
10. นางสาวลภัสรินทร

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถือหุน

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

1/1
1/1
*0/1
1/1
*0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
*4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
2/2
5/5

6/6
6/6
6/6
-

5/5
*4/5
5/5
2/2
5/5

1/1
1/1
1/1
-

-

หมายเหตุ
1/ ลาออกจากการดํารงตําแหนงเปน กรรมการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
*ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจจําเปน
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8.2 ผูบริหาร
ผูบริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผูดํารงตําแหนงทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอํานาจหนาที่ในทางการบริหาร
ของบริษัท และเปนผูบริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือ กรรมการ
ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา (ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของบริษัท) ผูซึ่ง
ดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับ
บริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 6 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
1.นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2.นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
3.นายคมวุฒิ
พรนราดล
4.นางสาวจุฑามาส
ศิริมาศ
5.นางสาวดลนภา
สอดสองจิตร
6.นางสาววิลัยรัตน
ออทอง

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชี & การเงินและการลงทุน
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูชวยผูจัดการฝายกํากับและ IR
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

ประวัติขอมูลสวนบุคคลของผูบริหาร
โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทําบัญชี และเลขานุการบริษัท
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

เลขานุการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
(1)
ฝายบัญชี & การเงิน
และการลงทุน
ผูอํานวยการฝาย
ฝายบัญชี & การเงินและ
การลงทุน (2)

ฝายกํากับ
และ IR
ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายตรวจสอบ
ภายใน
ผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายใน
(3)

ผจก.ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ (4)
ผูชวยผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน
(5)

ผจก.เลขานุการผูบริหาร
และ HR

ผูชวยผูจัดการ
ฝายกํากับและ IR
(6)

หมายเหตุ ลําดับที่ 1 -6 คือผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.3 เลขานุการบริษัทและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
1. เลขานุการบริษัท
บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันไดแก การประชุม
คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ อีกทั้งดูแลใหกรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยาง
ถูกตอง ครบถวน โปรงใส และสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอม
ปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติแตงตั้ง
นางสาวดลนภา สอดสองจิตร เปนเลขานุการบริษัท
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. ตองมีความรูขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. ตองมีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ
3. มีความรูในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
2. ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการบัญชี
บริษัทจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลดานบัญชีและการเงิน เพื่อใหการจัดทํารายงานทางการเงินมี
คุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคลองกันกับแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัท
มอบหมายใหนางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซึ่งไดรับ
การอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี 12 ชั่วโมงตอป และเปนผูควบคุมดูแลการทําบัญชี ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1)
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563
- บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
การเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใด
ที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุม
ในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(5) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ย
ประชุม
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใดที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเปนจริงเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
970,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
2. ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
4. ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
5. นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายจักรธาร โยธานันท
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2562)
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

100,000.-

-

-

-

-

100,000.-

60,000.-

-

-

-

-

60,000.-

25,000.-

-

-

-

-

25,000.-

175,000.-

-

150,000.-

25,000.-

-

250,000.-

75,000.-

-

90,000.-

15,000.-

-

180,000.-

75,000.-

-

90,000.-

15,000.-

-

180,000.-

75,000.-

-

-

75,000.-

-

-
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รวม

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

45,000.-

-

-

-

-

45,000.-

10,000.-

-

-

-

-

10,000.-

45,000.-

-

-

-

-

45,000.-

585,000.-

-

330,000.-

-

970,000.-

55,000.-

(ข) คาตอบแทนของผูบริหาร
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ คาเบี้ยเลี้ยง
คาเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2563
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
5
5.58

ป 2562
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
10.33

(2) คาตอบแทนอืน่ หรือสิทธิประโยชนอนื่ ๆ
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจาก
บริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
(1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไมมี (2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร

รับรองความถูกตอง...........................................
- 56 -

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563)
10. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริหาร

คาตอบแทน (บาท)

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

กรรมการบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุน
ทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดในอัตราตั้งแตรอยละ 5-15 ของ
คาจางตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงินเขากองทุน นายจางไมตองจายเงินสมทบให
สมาชิกผูนั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตาม
เงื่อนไขของกองทุน
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน
บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เปนวงเงินรวม 2,500,000.-บาท
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ
และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวน
คณะกรรมการบริษัท
-

บริษัทยอย
• บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการบริษัทที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท
ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัท ทาน
ใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ
คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา
รวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้
สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของ
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

บริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท
ในเครือจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารทาน
ใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมได
รับคาเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,410,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

160,000.-

-

-

-

160,000.-

40,000.-

-

-

-

40,000.-

120,000.-

-

300,000.-

-

420,000.-

120,000.-

-

165,000.-

25,000.-

310,000.-

120,000.-

-

180,000.-

15,000.-

315,000.-

รวม

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน

2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ พินิจารมณ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

-

-

-

รวม

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน

40,000.-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวอรชุลี หลอสมิทธิกุล
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายการเงิน
และบัญชี
- กรรมการบริหาร
- CFO (รักษาการ)
7. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
8. นายสุรพงศ แซยอง
- กรรมการบริษัท
- รองกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และปฏิบัติการ
- กรรมการบริหาร
9. นายศราวุฒิ ทรัพยมากมี
- กรรมการบริษัท
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจเสาสง
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

40,000.-

70,000.-

-

-

35,000.-

-

-

-

35,000.-

15,000.-

-

-

-

15,000.-

720,000.-

-

645,000.-

55,000.-

45,000.-

75,000.-

1,410,000.-
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร
ในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน คาวิชาชีพ เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2563
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
9
21.49

ป 2562
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
5
11.74

(2) คาตอบแทนอืน่ หรือสิทธิประโยชนอนื่ ๆ

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะ
กรรมการหรือพนักงาน ซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน

บริ ษั ท เอื้ อ วิ ท ยา จํ า กั ด (มหาชน) ได จ า ยค า ตอบแทนกรรมการ โดยผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เปนวงเงินรวม 1,900,000.-บาท ซึ่งตามสัดสวนกรรมการที่ลดลงเมื่อเทียบกับป
2562 โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท
• บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563
(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการบริษัทที่ไ ดรั บ เงิน เดือนประจํา ของบริ ษั ท หรื อเป น ผู ที่ ไ ดรับ เงิ น เดือนบริ ษั ท
ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใด
ที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ
คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่
ได รั บ เงิ น เดื อ นบริ ษั ท ในเครื อ จะได รั บ ค า เบี้ ย ประชุ ม ในการเข า ร ว มประชุ ม ครั้ ง ละ
20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือน
บริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการบริหารที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดื อนบริษัท
ในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใด
ที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับ
คาเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตาม
ความเปนจริง เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 870,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

80,000.-

-

-

-

60,000.-

-

150,000.-

25,000.-

235,000.-

60,000.-

-

90,000.-

15,000.-

165,000.-

รับรองความถูกตอง...........................................
- 61 -

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

80,000.-

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. นายอณิวุฒิ พงษไพจิตร
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
6. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563)

60,000.-

-

20,000.-

-

5,000.-

7. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
8. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
9. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
รวมทั้งสิ้น

40,000.-

-

150,000.-

-

-

20,000.-

-

-

-

5,000.-

30,000

-

20,000.-

60,000.-

60,000.-

405,000.- 90,000.-

90,000.-

5,000.-

-

-

20,000.-

-

-

120,000.-

45,000.-

870,000.-

330,000.-
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75,000.-

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร
ในระดับเทียบเทารายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ คาเชาบาน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2563
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
10.25

ป 2562
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
8.10

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริ ษั ท ระยองไวร อิ น ดั ส ตรี ส จํ า กั ด (มหาชน) ไม มี น โนบายให ค า ตอบแทนอื่ น นอกเหนื อ ไปจาก
คาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแก
ผูบริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เปนวงเงินรวม 1,800,000.-บาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 โดยกําหนดจาย
เปนรายครั้ง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท
• บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563
(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่ไดรับเงินเดือน
ประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือน
ประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 8,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
2. นายวิทยา
รอยดวง
3. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมทั้งสิ้น

แบบ 56-1 ประจําป 2563
คาตอบแทน (บาท)
5,000.3,000.8,000.-

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีดังนี้
ป 2563
คาตอบแทนรวม
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
เงินเดือน เงินพิเศษ เงินประกันสังคม
1
2.71
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2562
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
1
2.70

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2563
• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรสจํากัด
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563
(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• ค า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ย
ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือน
ประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
การเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด คาตอบแทนแกกรรมการ -ไมมีรับรองความถูกตอง...........................................
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินประกันสังคม และ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2563
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
-

ป 2562
จํานวน
จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
1
1.84

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริ ษั ท ดั บ เบิ้ ล ยู เจ ซี เอ็ น เตอร ไ พรส จํ า กั ด ไม มี น โนบายให ค า ตอบแทนอื่ น นอกเหนื อ ไปจาก
คาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแก
ผูบริหารของบริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
• บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563
(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• ค า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ย
ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือน
ประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
การเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 22,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการ
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา ภัตราตั้ง
3. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
รวมทั้งสิ้น

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ

คาตอบแทน (บาท)
10,000.6,000.6,000.22,000.-

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
- ไมมี –
(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของ
บริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน
บริ ษั ท ไปป ไลน เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด ได จ า ยค า ตอบแทนกรรมการ โดยผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
• บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2563
(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• ค า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ ง ละ 10,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ย
ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือน
ประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
การเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด คาตอบแทนแกกรรมการ -ไมมี(ข) คาตอบแทนผูบริหาร
- ไมมี –
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แบบ 56-1 ประจําป 2563

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของ
บริษัท
(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันที่
24 เมษายน 2563
8.5 บุคลากร
1. จํานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานทั้งสิ้น 405 คน แยกเปนดังนี้
รายละเอียด
ฝายสํานักงาน
ฝายผลิต
รวม

CEN
14
14

UWC
62
185
247

RWI
41
86
127

ENS
6
14
20

WJC
-

PLE
-

EBM
-

รวม
123
282
405

2. การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี 3. ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี 4. ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ
คาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม 172.73 ลานบาท
• เงินเดือนและคาแรง
คาตอบแทนรายเดือนที่จายใหพนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานใหกับบริษัท ซึ่งจะพิจารณา
จากตําแหนงงาน หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคกร
• โบนัส
เงินพิเศษที่จายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปนั้น โดยไมมีการกําหนดเปนอัตราตายตัว
• เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการที่จัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการออมเงิน
รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ จะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 3.5 ของคาจาง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดใน
อัตราตั้งแตรอยละ 5-15 ของคาจางตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงินเขากองทุน
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นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวน
เฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและสภาวการณ โดยอยูบนพื้นฐานของ
การสรางศาสตรแบบบูรณาการ (Integrated
Knowledge) เพื่อใหพนักงานมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่
หลากหลายดาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริษั ทและบริ ษัทยอยจึงกํา หนดแนวทางการบริหารจัดการความรู โดยเริ่มจากการสํารวจความจําเป นในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน การถายโอนความรูที่อยูในตัวพนักงาน
มาเปนคูมือการปฏิบัติงาน และการนําความรูมาประยุกตใชกับงานตลอดจนเกิดเปนนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อสงเสริมให
พนักงานไดฝกฝน ทบทวนความรูอยางสม่ําเสมอ มีสวนรวมในการเรียนรูและแบงปนประสบการณทํางานของตนเองสู
เพื่อนรวมงาน เพื่อใหความรูอยูคูกับองคกรตลอดไป
บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการฝกอบรมแบบการฝกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT)
โดยมีผูชํานาญในแตละงานคอยดูแลการฝกปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม มีวิธีการฝกอบรมที่มุงเนนไปในทางการ
ฝกปฏิบัติ ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหเหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตนทุนต่ํา และเปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติภายใตสถานการณจริง
บริษัท และบริษั ทยอ ยไดอ อกแบบหลัก สู ตรการพัฒ นาบุ ค ลากรอยา งครอบคลุม และตอบสนองตอทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยเนนในเชิงปฏิบัติที่ผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
ทันที
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมขององคกร
โดยสงเสริมใหปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อสื่อสารใหระดับผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทและ
บริษัทยอยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอยางตอเนื่องตามแผนการอบรมกําหนดใหครอบคลุมกับ
จํานวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทยอยยังไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อตอยอด
ความรูและแนวคิด
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9. การกํากับดูแลกิจการ
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท
• ระยะสั้น
- ดําเนินตามแผนธุรกิจ
• ระยะกลาง
- มุงเนนการลงทุน และสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
• ระยะยาว
- ผลประกอบการที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกสถานการณ
- สรางมูลคาและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกลุมบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีวาการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ อันประกอบไปดวยการบริหารงานบนพื้นฐานแหง
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไป
อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทตะหนักและใหความสําคัญในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเนนความโปรงใสของ
การดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย โดยมีหลักการที่เปนแนวทางสําคัญ
สําหรับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทยอยดังนี้
1. ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
2. มุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติหนาที่ดว ยความรอบคอบ โปรง ใส เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกร ผูถือหุน
นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทั้งหมด
3. กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้
การเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด
บริษัทไดมีสวนรวมแสดงเจตนารมณโดยเขารวมกิจกรรมรณรงคกับภาคีเครือขายของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินการ
ปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การ
ตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ” และ “การใหหรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนอ่นื ใด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง
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และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทให
บริษัทเขารวมประกาศเจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตใหมอีกครั้ง ซึ่ง
ไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัท
แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํา กัด (มหาชน) ผา นการรับ รองใหบ ริษัทเปน สมาชิกของแนวรว มปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทยอย จะไม
เรียกรอง หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด จากลูกคา คูคา ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทไมวากรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เขาขาย หรือสุมเสี่ยงใน
ลักษณะดังกลาว และกําหนดมาตรการในการคุมครองบุคคลใดๆ ที่รองเรียนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจง
เบาะแสอันควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
บริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะ
รับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปน
ระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้
• ประธานเจาหนาที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021

E-mail : dolnapa@cenplc.com

9.2 คณะกรรมการชุดยอย
โครงสรางการจัดการในสวนคณะกรรมการบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 4 คณะ ไดแก
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบริหาร
9.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศชองตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) กําหนด โดยมีหนาที่ ความ
รับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะที่เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแล
กํากับกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานขอมูลทาง
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การเงินที่เสนอตอสาธารณชนและผูถือหุน สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และ
การสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายยรรยง

วัฒนวงศพิทักษ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายจักรธาร

โยธานันท

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูดานบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรูดานกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบมี ว าระการดํา รงตํ า แหนง 3 ป นั บ ตั้ ง แตวั น ที่ 26 เมษายน 2563 – วัน ที่ 25
เมษายน 2566 โดย ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ เปนผูมีความรูและประสบการณใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (เขียนเฉพาะคนที่มีความรูดานบัญชี อยางนอย 1 คน)
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือการใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดย
ในป 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่

1

2

วัน / เดือน / ป

30 มกราคม 2563

2 มีนาคม 2563

สาระสําคัญของการประชุม
-

สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสําหรับป 2564
สอบทานผลการดําเนินงานของผูตรวจสอบภายใน
ประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี

-

สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจําป 2562

-

การหารือรวมกันกับผูสอบบัญชีของบริษัท
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาส
ที่ 4/2562
ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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3

-

เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจําป 2563

-

จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2563
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาส
ที่ 1/2563
ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2563

18 มีนาคม 2563

4

15 พฤษภาคม 2563

5

14 สิงหาคม 2563

6

16 พฤศจิกายน 2563

แบบ 56-1 ประจําป 2563

-

สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2563
ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2563
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2563
ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และ
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง ตั้ง
โยกยาย ความดีความชอบ และการเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายตอตา นการทุจริตและคอรรัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดํา เนิ นการให
ฝายบริหารจัดทํากระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่อง
รองเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการในการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม
เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ ดวย
5. สอบทานโอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในธุ ร กิ จ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายต อ ต า นการทุ จ ริ ต และ
คอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาและ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหมีความ
ถูกตองครบถวน
9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายงานทาง การเงินและ
การควบคุมภายใน
11. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท และระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยง รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต าม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน
กรณีจําเปน
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมิน พรอมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
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18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายดั ง กล า ว คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก
9.2.2 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผูบริหารระดับสูง
ในป 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมด ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร
โยธานันท
3. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
นางสาวจุฑามาศ
ศิริมาศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ในป 2563 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมรวมกันจํานวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 และพิจารณาจายคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน
2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความ
เปนธรรมและเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวนการ
จายคาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่เกี่ยวของ
6. พิ จ ารณากํ า หนดเกณฑ ใ นการประเมิ น ผลประธานกรรมการบริ ห าร / ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
กรรมการผูจัดการและคาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและ
อนุมัติ และใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและคาตอบแทนแก
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
7. กําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ และนําเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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9.2.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิไดเปนผูบริหารของบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในป 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ
ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจน
ตอเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท
3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทคือดานการลงทุน เพื่อใหสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจ
เกิดขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งบริษัทใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.2.4

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทยอยหรื อ
ผูบริหารบริษัทยอย ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทําหนาที่ในการดําเนินกิจการและบริหารกิจการ
ของบริษัทตามอํานาจหนาที่ ที่มีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท
ในป 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารรวมจํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
1.
2.
3.
5.

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ในป 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแตละครั้ง
จะมีผูบริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร เขารวม
ประชุม เพื่อรับฟงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทรวม
กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้ง
บรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริ ษั ท พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ให ร วมถึ ง การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ในระหว า งที่ ไ ม มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และให นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติก ารใชจายเงิน ลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จ ะไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพยฝายทุน ไมวาจะเปนการซื้อทรัพยสินถาวร
เครื่องใชสํานักงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวร การเชา/เชาซื้อ
ทรัพยสิน เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทําธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไม
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
11. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ดานการปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
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15.
16.

17.
18.
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เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน
โดยใหมีอํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไข
ในการสั่งจายบัญชีของธนาคารตางๆที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/ หรือหนวยลงทุนใน
หลักทรัพยที่อยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หนวยลงทุนใน
ตราสารหนี้ ในมูลคาการลงทุนในแตละสวนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไวโดยอาจ
มอบหมายใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนใน บริษัทรวมและบริษัทยอยเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใด
ที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
9.2.5

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหาร
ของบริษัท
ในป 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแตงตั้ง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
บริหาร และดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
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6. กําหนดโครงสรา งองคกร อํ านาจการบริหารองคก ร รวมถึงการแตง ตั้ง การวา จา ง การโยกยา ย
การถอดถอน การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ
และการเลิ ก จ า ง พนั ก งานในตํ า แหน ง ผู บ ริ ห ารในระดั บ ต า งๆของบริ ษั ท ซึ่ ง มิ ไ ด ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหาร และไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซื้อทรัพยสิน เครื่องใชสํานักงาน
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติที่เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทไดใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงิน
ไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได
มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัทที่
ตางประเทศ
12. พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามความจํ า เป น และสมควรในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท หรื อ ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร
บุคคล ทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทยอยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และขอบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
17. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ
ปกติของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
19. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
9.2.6

ผูมีอํานาจควบคุม
- ไมมี -

9.2.7

รายงานการเขารวมประชุมของกรรมการสําหรับคณะกรรมการชุดตางๆ
ในป 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่กําหนดไว
ลวงหนา โดยมีกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมดังตอไปนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

2. นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ
3. นายจักรธาร โยธานันท

จํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุม
6/6
6/6
6/6

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ในป 2563 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่
กําหนดไวลวงหนา โดยมีกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เขารวมประชุมดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร โยธานันท
3. นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

จํานวนครั้ง
ในการเขารวมประชุม
1/1
1/1
1/1

3. คณะกรรมการบริหาร
ในป 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่กําหนดไวลวงหนา
โดยมีกรรมการบริหาร เขารวมประชุมดังตอไปนี้
รายชื่อ
จํานวนครั้ง
ตําแหนง
คณะกรรมการบริหาร
ในการเขารวมประชุม
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
5/5
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
กรรมการบริหาร
4/5
3. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริหาร
5/5
4. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง
กรรมการบริหาร
5/5
4. การประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive Directors)
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมี
การประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมการ
ประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ
รับรองความถูกตอง...........................................
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9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
9.3.1

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจํานวน
9 คน โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.44 ไดแก
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
2. นายยรรยง
วัฒนวงศพิทักษ
3. นายจักรธาร
โยธานันท
4. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค
บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่กําหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระใหตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนไดอยางเทาเทียมกันและไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ และสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดอยางสม่ําเสมอ และสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ
ทั้งนี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ไดกําหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ที่ เ ข ม งวดกว า คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระตามหลั ก เกณฑ ข อง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน ไมเกิ นรอยละ 0.50 ของจํ า นวนหุ น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพัน ธทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
รับรองความถูกตอง...........................................
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ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะ
ต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้สินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือมีผูอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า หรื อ ถื อ หุ น เกิ น ร อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ
(Collective decision) ได
9.3.2

การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด
- การสรรหากรรมการบริษัท ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตใน
กระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางาน
ที่ไมดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวง
ที่ผานมา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง โดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก
ที่บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ที่ผานมา
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- การสรรหากรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก
จากกรรมการบริษัท หรือผูบริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทยอยหรือผูบริหารบริษัทยอย โดยจะตองเปนบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกําหนดนโยบาย กลยุทธ และกํากับดูแลให
มีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การสรรหากรรมการอิสระ การสรรหากรรมการอิสระนั้น ใหเปนไปตามองคประกอบกรรมการบริษัท และ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนด และตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และใหนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนบริษัท พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ
หากมีกรรมการอิสระพนจากตําแหนง บริษัทจะสรรหาผูที่มีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระให
ครบถวนตามหลักเกณฑ
- การสรรหาผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งปจจุบันบริษัทยัง
มิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการแตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน
พิ จ ารณาจากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ความสามารถ และประสบการณ ที่ ห ลากหลายวิ ช าชี พ ทั้ ง ด า น
อุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พรอมทักษะที่จําเปนในการบริหารงาน
ของบริษัท ดวยคุณสมบัติและนําประสบการณมาใชใหเปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรม
และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyally)
4. กรรมการตอง “รับผิดชอบ” (Accountable) ตอหนาที่
ในป 2563 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางกรรมการ ทําใหสัดสวนกรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัดโดย
มีกรรมการอิสระรอยละ 44.44
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
แนวทางการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทยอยทั้งหมดจะดําเนินการภายใตการกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบาย
และการควบคุมจากบริษัท โดยผานทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เปาหมาย รวมทั้งกลยุทธของการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติตอพนักงานทั้งหมดของบริษัทยอยจะปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ คานิยมองคกรเชนเดียวกับบริษัท เพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายแนวทางเดียวกับบริษัท
นอกจากนี้ในดานการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายการระหวางบริษัทและบริษัทยอย
การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายวา การดําเนินการหรือรายการตางๆ
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
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อนึ่ง บริษัทไมมีขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทกับผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการ
บริษัทและบริษัทยอย (Shareholder Agreement)
9.4.1

นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในบริษัทยอย
เพื่อใหการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เหมาะสมจากฝายจัดการดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกลไกในการกํากับดูแลการควบคุม การบริหารงาน
ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในสวนของกรรมการบริษัท ซึ่งดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และถือวาเปนหัวหนาฝายบริหาร
ของบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งจากบุคคลภายในองคกร โดยพิจารณาความเหมาะสม
ดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณในการทํางาน และมีความเขาใจในการคานิยมและวัฒนธรรมภายในองคกรเปนอยางดี
ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหนโยบายตางๆ ของบริษัทดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีความตอเนื่อง
9.4.2

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทไมมีบริษัทรวมมีแตบริษัทยอย ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ
ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการบริษัทยอย ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อ
เปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทปฏิบัติ เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการ
ไดมาและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกํากับ
ดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
9.4.3

นโยบายในการทํารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหวางกันของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
เนื่องดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด บริษัทจึงไดกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ถือปฏิบัติตามที่
กฎหมาย กฎระเบียบกําหนดอยางเครงครัด โดยยึดหลักการดังนี้
- เปนรายการที่ผานกระบวนการอนุมัติที่โปรงใส โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
- เปนรายการที่กระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
- เปนรายการระหวางกัน ที่เปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ยุ ติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย
กําหนดราคา หรือมูลคาที่เหมาะสม
ในกรณีที่บริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหวางกันซึ่งประกอบดวย
1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใชเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และเปนหลักเกณฑเดียวกับการ
ทํารายการกับบุคคลอื่น หรือลูกคาทั่วไป
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2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใชการพิจารณาโดยหลักเกณฑที่เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และมี
คาตอบแทนที่สามารถคํานวณไดหรือมีมูลคาอางอิง
3. รายการเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะสั้น บริษัทจะใชการพิจารณาอยางรอบคอบ และสามารถ
แสดงใหเห็นไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ เชน การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการ
ประเมินตามมูลคารวมของสิ่งตอบแทนที่จะไดหรือหรือที่จะให หรือมูลคาตามบัญชี หรือมูลคาตามราคา
ตลาดของทรัพยสินหรือบริการ แลวแตจํานวนจะสูงกวา
5. รายการความชวยเหลือทางการเงิน ประกอบดวยการรับหรือการใหความชวยเหลือทางการเงิน บริษัท
พิจารณาอยางรอบคอบเปนธรรมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท
ดังนั้น ในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันที่ไมเปนไปตามการคาทั่วไป จะตองมี
การขอความเห็นชอบวามีความจําเปนและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทํารายการตอไป อยางไรก็ตาม ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการ
ระหวางกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบผูใหความเห็นชอบ ไมมีความชํานาญในเรื่องดังกลาว บริษัทจะใหผูสอบบัญชี
ของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
หากบริษัทมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกันอื่นๆ ที่เขาขายตามขอกําหนด และ/หรือ
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ทั้งนี้ บริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางในแบบแสดงรายงาน
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) อยางครบถวน
ในป 2563 บริษทั มิไดมีการกระทําใดๆ ที่เปนการผิดขอกําหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและ
รายการระหวางกัน โดยสรุปดังนี้
1. บริษัทไมมีรายการที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทที่ไมใชบริษัทยอย
2. บริษัทไมมีกรณีที่เปนการฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามนโยบายทํารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหวาง
กันของบริษัท
9.4.4

นโยบายในการทํารายการไดมา หรือจําหนายซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย
เนื่องดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑใน
การทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 31 สิงหาคม
2551 ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงไดกําหนดใหกรรมการ
และผูบริหาร ถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกําหนดอยางเครงครัด
ในกรณีที่บริษัทจะมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย เชน การซื้อ การขาย การ
โอน การรับโอน การไดสิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอฐานะและผลการ
ดํา เนิน งานอย า งมีนัย สํา คัญ บริษัท จะดํา เนิน การตามขั้ น ตอนที่ ตลาดหลักทรัพ ยแ หง ประเทศไทย และสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดอยางเครงครัด โดยมีหลักการวา
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1. การทํารายการตองโปรงใสและเปนธรรม
2. บริษัทจะตองไดรับประโยชนสูงสุดเสมือนทํารายการกับบุคคลอื่น
3. จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
ในป 2563 บริษัทมิไดมีการกระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวกับการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทแลบริษัทยอย
บริษัทไมมีขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทกับผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายอื่นๆ ในการบริหารจัดการบริษัท
และบริษัทยอย (Shareholder Agreement)
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมู ลภายในโดยกํา หนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิ บัติตอบริษัท
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่
แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและ
ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นให
ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายใน
ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนด
บทลงโทษทางวินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
ในป 2563 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามี
การใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
สํ า หรั บ การรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ตามมาตรา 59 แหง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบ
ขอ มู ล ภายในทํ า การซื้ อหรื อ ขายหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษัท ในช ว ง 1 เดื อนก อ นการเป ด เผยงบการเงิ น แกส าธารณชน
นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย หากมีการซื้อขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่ที่
จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด
เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัท
ทุกทานเปนการลวงหนา เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
ในป 2563 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏวามีการซื้อขายหุน
ในชวงเวลาที่หามมีการซื้อขายหุน
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9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
9.6.1

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในป 2563 บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด (“SP Audit”) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทและบริษัท
ยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บริษัท
บริษัท แคปปทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด
บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด
บริษัท สตึก ไบโอแมส จํากัด
บริษัท พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่ จํากัด
บริษัท อัลตรา เอเชีย จํากัด
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
1,500,000.1,500,000.1,300,000.650,000.240,000.120,000.80,000.339,000.288,000.180,000.120,000.250,000.6,567,000.-

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด (“SP Audit”) ผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจาง หรือ
ดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอื่นๆ จาก
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด (“SP Audit”)
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ ใน
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด (“SP Audit”) ในชวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา
9.6.2

คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอย ไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น
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9.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพ
สิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการสรางคุณคาใหแกบริษัทและบริษัทยอยอยางยั่งยืน สงผลบริษัทและบริษัทยอยสามารถแขงขัน
ได และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลอง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ขอ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สราง
คุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทไดประกาศใช จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น โดยยึดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับหลักปรัชญาพอเพียงใหเปนแบบแผนของการ
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานนั้น
เปนไปโดยถูกตอง ดังนี้
หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา
ใหกิจการอยางยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการ
ที่ดีในฐานะผูนําขององคกร โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ตองมิไดมุงหวังเพียง
แคส ร า งการเติ บ โตเชิ ง เศรษฐกิ จ แต มีค วามตั้ ง ใจในการสร า งธุร กิ จ ที่ยั่ ง ยื น และขั บ เคลื่ อ นสั ง คมไปพรอ มๆ กั น ซึ่ ง
ประกอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีขอบังคับที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหาร
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การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการบริ ษั ท เป น ไปโดยถู ก ต อ งตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท โดยมี
ประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสรางอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใตนโยบาย
การบริหารงานดวยความเปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีขอพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และเพื่อผลประโยชนของบริษัท
2. ติดตามดูแลความเปนไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเขารวมประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหความเห็น
และพิจารณากิจการตางๆ อยางสม่ําเสมอ
3. รายงานการเขาถือหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการเขาถือหลักทรัพยบริษัทของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4. เมื่อกรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทไดทําขึ้นในระหวาง
รอบปบัญชี ตองแจงใหบริษัททราบ
5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงคที่จะซื้อทรัพยสินของบริษัท, ขายทรัพยสินใหแกบริษัท หรือทําธุรกิจกับ
บริษัท ไมวาจะดําเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผูอื่น ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ตองไมขัดตอระเบียบของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
6. ในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท กรรมการควรตองติดตามดูแลเพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ฐานะทางการเงิน และผลการดํา เนิน งานของบริษั ทตามความเปน จริง โดยไมป กปดขอ ความอัน ควรที่
สาธารณชนพึงทราบ
7. ในการยื่นเอกสารตอนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรรมการตองติดตามดูแล
เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดงขอความ หรือลงรายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี
ทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละป นอกเหนือจากการกําหนดพันธกิจแลว ยังรวมกันกําหนดกลยุทธ
นโยบายการดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจในแตละป เพื่อใหฝายบริหารและฝายจัดการดําเนินการตามที่นโยบาย
กํ า หนด รวมทั้ ง ได ร ว มกั น จั ด ทํ า ข อ บั ง คั บ กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยขอบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกําหนดใหกรรมการบริษัทจะตอง
บริหารใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนแนวทางที่ไดกําหนดไว
รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการกําหนดระเบียบอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการ มีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอยตามที่กําหนด
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อใหเปนวัฒนธรรม
องคกร จึงไดจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษรขึ้น เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ไดเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัท ใชในการดําเนินธุรกิจ และปรารถนาใหทุกคนใน
องคกรใชเปนกรอบในการปฏิบัติตนอยางเครงครัด เพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาที่การ
งาน ผูถือหุน เพื่อนรวมงาน ผูมีสวนไดเสีย และสัง คม รวมถึง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงตอการขั ด
จริยธรรม และอาจเปนเหตุใหเปนการขัดตอกฎหมายดวย อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิ จนี้บัง คับใชกับ กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
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ในป 2563 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเครงครัด
ไมมีการทําในเรื่องที่กําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หลักปฏิบัติที่ 2

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยมุงเนนการลงทุน และสรางผลตอบแทนที่ดีจาก
การลงทุน ในกลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และ กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึง
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสรางมูลคาและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแกกลุมบริษัท เพื่อประโยชน
สูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกราย อันเปนเปาหมายสูงสุดของบริษัท พรอมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใตหลักการการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนการคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและสงผาน
ผลตอบแทนนั้นใหกับผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําปของบริษัทและบริษัทยอยจะตองสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและพันธกิจดวย ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานในแตละปนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอยางรอบ
ด า น โดยมี ก ารวิ เ คราะห ป จ จั ย ความเสี่ ย งต า งๆ เช น ด า นการเงิ น ด า นกลยุ ท ธ และด า นการดํ า เนิน งาน เป น ต น
โดยคํานึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
และการใชแรงงานอยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อนําไปสูเปาหมายการ
เติบโตอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทสงเสริมให
พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทยอย รวมกันตระหนักวาในการดําเนินธุรกิจที่จะเติบโตอยางยั่งยืนไดนั้น พนักงานใน
องค ก รต อ งร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผู มี ส ว นได เ สี ย ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานในทุกภาคสวนบรรลุเปาหมายรวมกัน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมกับบริษัท ทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งที่เปนบุคคลและกลุมบุคคล หนวยงานองคกร เชน พนักงาน ผูลงทุน ลูกคา คูคา ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม
หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล สามารถติดตอสื่อสาร หรือแจงเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริต
คอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการ
รองเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือไมไดรับ
ความเปนธรรม รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและ
รองเรียน ดังนี้
1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.cenplc.com
2. แจงผาน E-Mail / โทรศัพท
• ประธานเจาหนาที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021
E-mail : dolnapa@cenplc.com
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3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง
• คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร” หรือ
• คุณดลนภา สอดสองจิตร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจงผานโทรสาร : (02) 049-1045
โดยเบาะแส ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการ พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเปนรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เปนผูพิจารณารับ
เรื่องแจงเบาะแสขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการสอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ตามลําดับ โดยผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดานตางๆ จะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
คณะกรรมการบริษัทตะหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
ซึ่งจะตองเขาใจในบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ
และดูแลใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกัน
ในการกําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารง
ตําแหนงกรรมการ การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลนโยบาย
และการดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทบุคคลที่มีความรู ความสามารถและมีประสบการณในหลายสาขา เชน วิศวกรรมศาสตร
กฎหมาย เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เปนตน ซึ่งกรรมการทุกคนผานการอบรมหลักสูตรกรรมการ
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคล
ดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญใน
การกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงให
เปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ในป 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 5 คณะดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่ อ งสํ า คั ญ จะต อ งผ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการแต ล ะชุ ด ซึ่ ง มี ห น า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ ง และเสนอเรื่ อ งให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุด
ย อย ในป 2563 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 3/2562 เมื่ อวั น ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
บริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
4
1
4
9

จํานวน (คน)
หญิง
1
1

รวม
4
1
4
9

สัดสวน
รอยละ
44.44
11.12
44.44
100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน โดยกรรมการอิสระจะทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชน ตอผูถือหุน หรือคัดคานแนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม หรือไมโปรงใสซึ่ง
อาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการ
ดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจ ไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน
2. การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
- หลักเกณฑการเลือกตั้ง การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ ต ามที่ บ ริ ษั ท ต อ งการ และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยกรรมการตองมีเวลาอยางเพียงพอ อุทิศความรู ความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท
โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้
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1. กรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงตาม
ขอบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก เวนแตใน
กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงโดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
แตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ทั้งนี้
เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตในกระบวนการคัดเลือก
ดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่
ไมดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน
กอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
3. ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป กรรมการต อ งออกจากตํ า แหน ง จํ า นวนหนึ่ ง ในสาม ถ า จํ า นวน
กรรมการแบงออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิ
เลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได
5. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมได
6. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ในการ ป 2563 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 4 คน คือ
1. ดร.วิศิษฐ
องคพิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร
โยธานันท
3. นางสาวอุศรา
ภัตตาตั้ง
4. นางสาวลภัสรินทร
ไกรวงษวณิชรุง
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหทั้ง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
- วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน วาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด
และเมื่อครบวาระแลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผู
สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณ
2. บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดที่จะดํารงตําแหนงอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวา
อายุ ห รื อ ระยะเวลาดํ า รงตํ า แหน ง มิ ไ ด เ ป น อุ ป สรรค หากเปรี ย บเที ย บกั บ ความรู ค วามสามารถและ
ประสบการณอันทรงคุณคาที่แตละคนมี และพรอมที่จะนํามากอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ตามที่ไดรับ
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ความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ
3. บริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน เนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนเปน
ผูอนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
4. คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมี
จํานวนปการดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําป
ในป 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายจักรธาร
2. นายยรรยง
3. นายชาตรี
4. ดร.วิศิษฐ

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

โยธานันท
วัฒนวงศพิทักษ
ศรีอุทารวงค
องคพิพัฒนกุล

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

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
11 ป
7 ป
5 ป
4 ป

- การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
- การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
- หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทเป นผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริ ษัทยัง มิไดแ ตงตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยและ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุน
3. จํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง
บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท เพื่อให
กรรมการบริษัททุกทานมีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใหกรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร ในกลุมที่มีความรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดวย
• สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
ในป 2563 ไมมีกรรมการบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
• สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท
ในป 2563 ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท
• สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท
ในป 2563 มีผูบริหาร 1 ทาน คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปน
บริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท
รับรองความถูกตอง...........................................
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บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่น ไวในแบบ
56-1 และในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทมั่นใจวาจะไมกอเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานหนาที่กรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
บริ ษั ท สามารถอุ ทิ ศ เวลาในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยบริ ษั ท ได รั บ คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า และ
ขอเสนอแนะที่มีประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปน
กรรมการบริษัทยอย ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี
โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑ
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทปฏิบัติ เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่ง
ครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ประกอบดวย
จํานวน กรรมการ กรรมการที่
กรรมการที่
(ราย)
อิสระ ไมเปนผูบริหาร เปนผูบริหาร
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
3
3
2. คณะกรรมการพิจารณาคาคาตอบแทน
3
3
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3
2
1
4. คณะกรรมการบริหาร
4
4
หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป
คณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอ
เรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได คณะกรรมการชุดยอยลวนเปนกรรมการอิสระ และทุกทานลวน
เปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่ การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปนอิสระ เชื่อไดวากรรมการทุกทาน
เขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสราง ในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ เปนประจําทุกป
ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่
บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ที่ผานมา
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นอกจากนี้ ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุม
ระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบ
บริษั ทได จัดทํ า กฎบัต รอํา นาจหน า ที่ชุ ดปรั บ ปรุ ง ครั้ง ล า สุด ของคณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอํานาจหนาที่ของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2
คณะกรรมการชุดยอย) รวมทั้งไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งลาสุดเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับ
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ว ยกรรมการบริ ษั ท ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น อิ ส ระตามประกาศของตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและนิ ย ามของบริ ษั ท จํ า นวน 3 คน ซึ่ ง ล ว นเป น ผู ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจ และมี
ประสบการณทางดานบัญชี การเงิน และบริหารเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ บทบาทและ
การปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ
คณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยาง
สัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝาย
จัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท
อีกทั้งมีบทบาทหนาที่ในการคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป
● คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งหมดและ
เปนกรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหาร เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผูบริหารระดับสูง โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึง
พิ จ ารณาจากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละ 1 ป ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
● คณะกรรมการสรรหา
ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตใน
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กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง โดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขา
เปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณหลาย
ดาน มีความเขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู บ ริ ห ารซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง และอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท ให ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหาร ภายใตระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
5. การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํากําหนดการประชุม
กรรมการลวงหนาเปนรายป มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือน
ธันวาคมของทุกป
2. นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนา
นอยกวา 7 วัน การประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความเห็นไดอยางอิสระ การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนได
เสียในแตละวาระการประชุม ตองงดออกเสียง หรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณี
หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2563 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยาง
รอบคอบและเปนธรรม ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับ
ผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ ประธานเจาหนาที่
บริหารจะเชิญผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขาชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการทราบขอมูลบางประการ
สามารถติดตอผานเลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหกรรมการที่ไ ม เปน ผูบ ริหารสามารถประชุมระหวา งกัน เองตามความ
เหมาะสม โดยไมมีฝายจัดการขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัท ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการบริษัททุก
ทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง
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รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2563 มีการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 5 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของ
บริษัท เปนประจําทุกไตรมาส ดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขารวมประชุมดวย ในป
2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะ
ตางๆ และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ
6. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวน
คณะกรรมการ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไม
เกิน 2.5 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2562 โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และให
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่
ความรับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด
คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ผูบริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่น
นอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือ
หลักทรัพยอื่นใดแกผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคลไวใน
แบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน
ในป 2563 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวน 1 ครั้ง ไดกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ
ประจําป 2563 และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผูถือหุนตามลําดับ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ
56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
7. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเปนผูกํากับดูแลกิจการของบริษัทให
เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกบริษัท
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และผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น และการ
ตัดสินใจไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยง หรือเปนการแขงขัน
กับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย
คณะกรรมการ จะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะไดทราบสถานะ การดําเนินการ หากผลการดําเนินการ
ต่ํากวาเปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะ
กับสถานการณที่เปลี่ยนไป
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอรายงานทางการเงินที่ตองสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานอยางแทจริง
มีการประเมิน กําหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ปองกัน และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตหลักการถวงดุลอํานาจ และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ
มุงมั่นในการพัฒนา เพื่อใหธุรกิจของบริษัทมีความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนได
อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ระบบการควบคุมภายในใหมี ค วามเพียงพอตอกิจ การ และดูแ ลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษา
ผลประโยชนอยางเต็มที่ โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและ
ผูถือหุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของบริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมี
นโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป
ในป 2563 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
8. การแบงแยกบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนด
นโยบายการบริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติ
งาน และงบประมาณประจําป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับ
ดูแ ล และติดตามผลการดํา เนิน งาน ให เปน ไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ว างไว อยา งมี ป ระสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล
บริษัทกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการในระดับตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยในการ
พิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญๆ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย (บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8. คณะกรรมการ)
ในป 2563 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ

รับรองความถูกตอง...........................................
- 98 -

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการ
บริษัทมีบทบาทสําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได
แตงตั้งให
นางสาวดลนภา สอดสองจิตร เปนเลขานุการบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 และยังไดดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูจัดการกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธดวย
ฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ
บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ องค ก รและผู ถื อ หุ น จึ ง ได จั ด ตั้ ง หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลและนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ เพื่ อ
ประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผูถือหุน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให นางสาวดลนภา
สอดสองจิตร ผูชวยผูจัดการฝายกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งมีความรูดานการบริหารการจัดการเพื่อสนับสนุน
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับ กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการไดรับความไววางใจใหดูแลดานภาพลักษณขององคกร
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร
โดยจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสม และตองไมเปนบุคคลเดียวกัน
เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจ โดยการแยกหนาที่การกํากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน
ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนบุคคลเดียวกัน เนื่องจากอยูระหวางการสรรหา
ประธานกรรมการบริษัท แตก็ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบงหนาที่ระหวางประธาน
กรรมการบริษัทกับประธานเจาหนาที่บริหารออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการบริหารงาน ซึ่ง
เปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการที่กําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการและของฝายจัดการในระดับตางๆ ไว
อยางชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญตองผานความเห็นชอบของกรรมการแตละชุด ใหเกิดความ
ถวงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปรงใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ โดยกรรมการ
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใชกรรมการอิสระ แตเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระพรอมทั้งให
กรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทให
ความสําคัญและเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญตองผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละคณะที่เกี่ยวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนใหปฏิบัติตาม
โดยเครงครัด
ในป 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารไดมีสวนรวมกําหนด
นโยบายและเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท
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10. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตร
ตางๆ หรือเขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา/การ
อบรมวา จะเปนการพัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิจที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมี
นโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมากรรมการบริษัทไดเขารวมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.)
กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation
Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กําหนดแลว กรรมการบริษัท
ยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชนหลักสูตร
Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่อยางแทจริง และเปนตนแบบในการขับเคลื่อนองคกร เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน
ในป 2563 กรรมการบริษัท และผูบริหารเขารวมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมการบริษัท / ผูบริหาร
นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง

หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม
- “ป ญ หาการบั น ทึ ก รายการทางบั ญ ชี ใ นช ว งสิ้ น ป -ต น ป สํ า หรั บ ผู ทํ า
บัญชี”
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563
จัดโดยบริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด
- “เทคนิค การใช ขอ มูล การเงิ น สํ า หรั บ ผู บ ริ หารเพื่ อการวางแผนและ
ตัดสินใจ”
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
จัดโดยบริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและประธานเจาหนาที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการ
พิจ ารณาทบทวนผลงานและป ญ หาต า งๆเพื่อ ให มีก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ข เพื่ อช วยให ก ารทํ า งานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใชเปนกรอบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ วาไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ไดอนุมัติไวและ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให
สอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว และเพื่อทบทวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา โดยแบงการ
ประเมินเปน 3 ดานไดแก
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1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับหลักเกณฑการประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังนี้
ชวงคะแนน
เกณฑประเมิน
มากกวารอยละ 80
ดีมาก
มากกวารอยละ 70-80
ดี
มากกวารอยละ 60-70
พอใช
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60
ต่ํากวามาตรฐาน
ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ลําดับ
หัวขอประเมิน
ผลประเมิน (รอยละ)
1. โครงสรางและคุณสมบัติ
100.00
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
100.00
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
100.00
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภาพรวมเฉลี่ย
100.00

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การประเมินผลงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร
สําหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมิน
โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานในแตละดานของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังนี้
1. ภาวะผูนํา
2. ผลการดําเนินงาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกําหนดกลยุทธ
หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา บุคคลกรที่จะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในทุกระดับ เชน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนตําแหนงงานบริหารที่สําคัญและ
เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสูเปาหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกํากับดูแลให
การสรรหาบุคคลดังกลาวจะตองเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ กําหนดโครงสรางคาตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกํากับดูแลใหการบริหาร
และพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของบริษัท
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1. แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการสืบทอดตําแหนงในระดับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตําแหนงผูนําองคกร คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
ความเชื่อมั่นใหกับผูลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที
คณะกรรมการบริษัทไดเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปนผูรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนง
ผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน มีหลักการดังนี้
1. กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ
2. คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ
3. วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับรอง (ที่จะ
เปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอย เพือ่ เปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปน
ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติตอไป
2. แผนการสืบทอดตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพื่อสงเสริมให
เปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ
3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง
4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ
8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ตอองคกร
และมองภาพรวมขององคกร เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และ
ผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการ
ประชุมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการประชุมใหญประจําป เพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจของ
องคกรของปถัดไป เพื่อสรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากขึ้น เพื่อเปน
สวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
3. ปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม
ในกรณี มี ก รรมการเข า ใหม บริ ษัท ได กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การเตรีย มความพร อมในการปฏิ บัติ หน า ที่
กรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการเขารับตําแหนงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน
ในดานตางๆ ดังนี้
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1. ประสานงานในการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทในดานกฎหมายและอื่นๆ เชน ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคบริษัท
โครงสรางองคกร คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนตน
2. จัดใหมีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารของ
บริษัท เพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ในป 2563 ไมมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เนื่องจากไมมีการแตงตั้งกรรมการใหม
หลักปฏิบัติที่ 5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาในเกือบทุกกระบวนของการดําเนินงานจะตองใหความสําคัญตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยดําเนินธุรกิจดวยความ
รับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย อีกทั้ง บริษัทยังไดกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน และสรางจิตสํานึก
ของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยใหมีแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดย
จัดทํ าเปนนโยบายและแนวปฏิ บัติไ วใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนัก งาน” และเผยแพรใหกั บ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมี
สวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม บริษัทไดเปดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแล
กิจการที่ดี” บนเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
บริษัทไดดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูถือหุน
บริษัทเคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน มุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวย
ผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได
และจัดใหมีการ ดูแลรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมี
ความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ในป 2563 บริษัทงดจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2562 ที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน
487.71 ลานบาท เนื่องจากขาดทุนสุทธิดังกลาวสวนใหญเปนผลขาดทุนจากมูลคาหลักทรัพยท่ียังไมเกิดขึ้นจริง อีกทั้ง
บริษัทตองสํารองเงินสดเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการตางๆ
บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก
ไตรมาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูล
อิเลคโทรนิค
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2. พนักงาน
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนสวนสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู
ความสําเร็จตอ เปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศ
การทํางานรวมกัน เปนทีมเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สรางให
พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอ
สิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมให
พนักงานรูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย และสิทธิ
สวนบุคคล การวาจาง แตงตั้งและโยกยาย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลให
เกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทํางานใหแก
พนักงานทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอม
ปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการ
เจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ
พัฒนา ควบคูไปกับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม
เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน และจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยอยยังไดจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมทั้งมีการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการ
ทํางานผานชองทางที่กําหนด
คาตอบแทนของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมทั้งในระยะ
สั้นที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทแตละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ
เดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไวอยางชัดเจน และจัดใหมีการเติบโต
ตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะยาวและ
เพื่อสงเสริมการออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดย
พนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาจาง โดย
สมาชิ ก สามารถสะสมเงิ น เข า กองทุ น ได ใ นอั ต ราตั้ ง แต ร อ ยละ 5-15 ของค า จ า งตามความสมั ค รใจของสมาชิ ก
เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
บริ ษั ท ย อ ยส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให พ นั ก งานมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาองค ก รโดยจั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
“คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป) เพื่อเปนตัวแทนของพนักงาน และเปนสื่อกลางใน
การประสานงานกับบริษัทยอย เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของพนักงานในเรื่องตางๆ เพิ่มเติมจากที่
บริษัทยอยไดจัดใหในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่พนักงานไดรับอยูแลว รวมทั้งใหคําปรึกษา และรับฟง
ขอคิดเห็นของพนักงาน
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บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยไดจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป และวันลาหยุด
ประเภทตางๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธสิทธิ
ประโยชนตางๆ ใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุงพัฒนาพนักงาน
- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
2. สวัสดิการสงเสริมที่ชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานทั้งในสวนของสํานักงานและโรงงาน
- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
- จัดใหมีเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
สงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะไดรับเงินสบทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3-5 ของ
คาจาง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดในอัตราตั้งแตรอยละ 5-15 ของคาจางตามความสมัคร
ใจของสมาชิก
- จัดใหมีสหกรณออมทรัพย
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถ
ตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนา
วิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทยอยจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป ซึ่งจะตอง
ไมนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
การฝกอบรม

จํานวนพนักงาน

อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง
จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2562

68 คน
58 คน
126 คน

แบบ 56-1 ประจําป 2563
อัตราการ
ฝกอบรม
53.97 %
46.03 %
100.00%
จํานวนชั่วโมง

ชื่อหลักสูตร
6304 การชุบลางลวด P-PD-002
6303 Heat Exchanger
6301 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ป 2563
6302 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับลูกจางใหม
6307 การขับรถฟอรคลิฟทอยางปลอดภัยและถูกวิธี
6305 ผูปฏิบัติงานประจําระบบบ้ําบัดมลพิษน้ํา
6306 มาตรฐานการบัญชีฯ และวิธีการบันทึกบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงินใหถูกตอง
6309 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
6308 การดับเพลิงเบื้องตน
6310 การCoiling ลวด P-PD-010
6315 การผลิตลวดคอนกรีตเสนเดี่ยวแรงดึงสูงชนิดความลาต่ํา P-PD-012
6313 การจัดซื้อ/การคัดเลือกผูขายรายใหม/การประเมินผล Supplier P-PU-004 ถึง 006
6314 การจัดเตรียมลูกรีด P-PD-001
6312 การดึงลวดขนาดลวดขั้นที่ 1 P-PD-003
6311 การผลิตลวด Wire Mesh P-PD-014
รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร

20
6
12
6
6
21
6
3
6
20
20
20
20
20
20
206

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน : บริษัทและบริษัทยอยให
ความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
(คปอ.) เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย
ของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้ง
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอม
อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป บริษัทและบริษัทยอยมีการสื่อสารใหพนักงาน
และผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีสวนรวมในการปฏิบัติดังนี้
- สงเสริมและสรางสรรคใหมีการทํางานอยางปลอดภัยและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

- ใหการสนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเครื่องมือเครื่องใชที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้ง
จัดใหมีสภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และจูง
ใจใหเกิดการทํางานไดอยางปลอดภัย
- บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบและกฎแหงความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทยอยกําหนด
ขึ้นอยางเขมงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และ
การดูแลสุขภาพแกพนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ โดยไดมีการดําเนินงานดังนี้

บริษัทยอย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
จํานวน
คณะกรรมการ (คน)
จํานวน
จํานวนลูกจาง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
247
6
1
7
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
127
10
1
11
เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน

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

ชาย
19
19
38

UWC
จํานวน (คน)
หญิง
11
4
1
10

รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน
- มากกวา 3 วัน

รวม
30
23
1
54

RWI
จํานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
13
3
16
27
6
33
1
1
41
9
50

UWC
10 คน

RWI
12 คน

4 คน
6 คน

5 คน
7 คน

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน : นอกจากชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทและ
บริษัทยอยยังไดเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงปญหาตางๆ และ
รองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานกลองรับขอมูลตอคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่ง
คณะกรรมการสวัสดิการจะรับขอรองเรียน และดําเนินการสรุปขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลําดับตอไป
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แบบ 56-1 ประจําป 2563

บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
ในป 2563 ขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใช
กลไกที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
3. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการสรางและดูแลรักษาลูกคา จึงกําหนดนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอย
ดําเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา พึงปฏิบัติ
ตอลูกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และ
สงมอบสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
บริษัทยอยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา
- จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่
เกี่ยวของโดยมิชอบ
- มุงมั่นสรางสรรคพัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคิดคน
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
- ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดย
มิชอบ
- ใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาดวยฉลากสินคาที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กําหนดไว
- จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะ
ดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
ในป 2563 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทและบริษัทยอยไดนํามา
วิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อดําเนินการแกไข ปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรอง
นั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผูจัดการใหความสําคัญตอเรื่องดังกลาว โดยกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมี
หนาที่ตองรายงานตอฝายบริหารทุกครั้ง เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคาใหม สงผลใหมีคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
4. คูแขงทางการคา
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการ
คาของคูแขงดวยวิธีฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
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• บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม ปฏิบัติ
ตามขอตกลงที่มีตอคูแขงทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ
บริษัท
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
• ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหาใหรายคูแขงทางการคา
• สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรีเปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตองทํา
การคากับบริษัทเทานั้น
• ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของคูแขง
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
5. คูคา
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของ
บริษัทหรือขัดตอกฎหมาย
• ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
• มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับคูคา เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
• กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชน
สูงสุดตอบริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
• มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2563 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6. เจาหนี้
บริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มี
ตอเจาหนี้โดยเครงครัด พรอมสรางความสัมพันธกับเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและความไววางใจกัน โดยจายชําระ
ใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit term ที่ไดตกลงไวลวงหนา
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแก
เจาหนี้
ในป 2563 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัด
ชําระหนี้แตอยางใด
7. แรงงาน
บริษัทและบริษัทยอยดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพ
ตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัย
สําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความ
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เสมอภาคในองคกร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สี
ผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไมใชแรงงานเด็กและตอตานการคุกคามทางเพศ
• ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
• ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิก
จางอยางไมเปนธรรม
• จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไม
เปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปน
ธรรม และไมเคยมีคดีขึ้นสูศาลในเรื่องดังกลาว
9. สิทธิทางการเมือง
• บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยส ง เสริ ม ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานใช สิ ท ธิ ข องตนในฐานะพลเมื อ งดี ต ามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
• ผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวนใหเพื่อนรวมงาน รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
ทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
10. ภาครัฐ
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแล
อยางเครงครัดโดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอ พรอมสราง
ความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป
ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ไดกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก
ความรับผิดตอชุมชนและสังคม ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมถึงรวมกับชุมชน และหนวยงาน
ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมที่บริษัทเขาไป
ดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการคืนกําไรใหกับสังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
• สรางความเขาใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดําเนินงานของบริษัทยอย ความรับผิดชอบตอชุมชน
และสังคม โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได
• จัดกิจกรรมที่สรางประโยชนตอชุมชนและสังคม อยางแทจริง อาทิ การสรางหองสมุด การมอบเงินสนับสนุน
ใหแกมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน
• เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาที่จําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด
บริษัทยอยไดรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผูประกอบการโรงงานตอสังคม (CSR-DIW)
จากกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป น รางวั ล สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมที่ มี ก าร
พัฒนาการดําเนินงานความรับ ผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและเปนไปอยางยั่งยืน
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บริษัทยอยไดรับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอยางการบริหารจัดการดานยาเสพติด ในโครงการ
โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
12. สิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับเคลื่อน
ทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
• เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมี
สวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสาร
ใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่อง
การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไดติดตามประเมินผลกระทบ และ
กําหนดมาตรการเพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ
บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใช
พลัง งาน และสรา งจิ ตสํา นึก ใหพ นัก งานทั้ง องค กรมีสว นร ว มในประหยัด พลัง งานในทุก ดา นทั้ง ไฟฟ า น้ํา มั น และ
น้ําประปาอยางตอเนื่อง ทั้งสถานที่ทํางานและในครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึง
ผลกระทบของภาวะโลกรอน
• สงเสริมใหมีกระบวนการผลิตที่ใสใจสิ่งแวดลอม ในดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในสวน
โรงงานและสํานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมคาดีมานด (Peak Demand Control System) เพื่อ
ควบคุมการใชพลังงานไฟฟา การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช
อุปกรณไฟฟาดานแสงสวางประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งใหความสวางโดยไมใหความรอน ไมตองใชไอ
ปรอทและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ ไมมีโลหะหนักที่เปนปญหากับ
สิ่งแวดลอม และมีอายุการใชงานยืนยาวไดถึง 50,000 ชั่วโมง เปนตน
• ลดปริมาณการใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใชกระดาษ ทั้งในสวนโรงงานและ สํานักงาน การประชุมทางไกล
ผานระบบ VDO Conference
หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่จะกํากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจําป 2563

การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ
สํานักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวน ระบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในแตละ
ป และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

อนึ่ง ในรอบป 2563 บริษัทไดติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นไดระหวาง
บริษัทกับ ฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึง การปองกันการใชประโยชนอันมิค วร และการทําธุ รกรรมกับผูที่มี
ความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปที่สําคัญไดดังนี้
1. ประวัติการกระทําผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร
ในชวงรอบปที่ผานมา และในป 2563 บริษัทไมมีกรณีของการกระทําที่เปนการขัดตอกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ
ไมวาจะเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายตางๆ เชน การที่บริษัทไมสงงบการเงินตามกําหนด ไมมีรายการที่เปนการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทยอย บริษัทไมมีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความลมเหลวใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย บริษัทไมมีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไมมีกรณีที่มีการกระทําที่
เปนการฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา หรือถูกดําเนินการใดๆ
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไมไดประกาศขอมูลที่เปนเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่หนวยงานของราชการ
กําหนด
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทในเครือ ไมมีการกระทําที่เปนการขัดตอ
กฎระเบี ย บ กฎหมายต า งๆ ไม ว า จะเป น กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายตางๆ ทั้งทางแพงและทางอาญา รวมทั้งไมมีการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท บริษัทยอย
และบริษัทในเครือ ไมมีการกระทํา ดังตอไปนี้
- ไมมีการกระทําที่เปนการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
- ไมมีการกระทําผิดดานการทุจริต หรือการกระทําผิดดานจริยธรรม
2. การรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทํา
การ ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ยัง
กําหนดใหกรรมการ บริษัทและผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย หากมีการซื้อ ขายหุนของบริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปน
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด
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เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทาน
เปนการลวงหนา เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุนของ
บริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซื้อขาย
ในป 2563 กรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนใน
ชวงเวลาที่หาม
ทั้งนี้ การถือหุนของกรรมการบริษัทซึ่งนับรวมการถือหุนของคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และผูบริหาร 4
รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.009 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด พรอม
จัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ 56-1 ใน
หัวขอ “8. โครงสรางการจัดการ”
3. การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีเสียไดเสียของตน
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บริษัทจึงไดปฏิบัติ
ตามนโยบายวาดวยการรายงานการมีสวนไดเสีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ใหกรรมการ ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ในแบบรายงานการ
มีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย ใหนําสงแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ตอเลขานุการ
บริษัทภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ใหรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เปนประจําปทุกป ภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นป
ถึงแมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
ในป 2563 กรรมการและผูบริหารทุกทานไดดําเนินการจัดทํารายงานดังกลาวทุกครั้งเปนที่เรียบรอยแลว โดยได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเครงครัด
4. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อให
เกิดความโปรงใสและเปนธรรม
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
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5. ดานความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน การทํารายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อ
ความเปนอิสระในการตัดสินใจ และเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อความโปรงใส และบริษัทไมมีการใหความชวยเหลือทาง
การเงินที่ไมใชบริษัทยอย (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน)
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในแบบ56-1 และรายงานประจําป
6. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดย
ไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพย
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางครบถวน
การทํ า รายการระหว า งกั น คณะกรรมการบริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การด ว ยความรอบคอบ สมเหตุ ส มผล คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไป
ตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไขการคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบ
การปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติตอ
บริษัทและผูถือหุน
บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทได
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผย
ขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
และขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํา
รายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง
บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให
กรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการ
บริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีทานใดบาง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ประชุมไดเปดเผย ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการ
บริษัทที่มีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส รวมทั้งมีการบันทึกไว
ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
ในป 2563 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้น
และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับ
บริษัทที่ไมใชบริษัทยอย และไมมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาด
รับรองความถูกตอง...........................................
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย และก.ล.ต. และไดเปดเผยรายการระหวางกันซึ่งกระทําอยางยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป 2563 ไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
- การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน
และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบใน
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบควบคุ ม ภายในที่ ว างไว เพื่ อ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท โดยหนวยงานตรวจสอบดังกลาวมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือ องคกรและ
สภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวย ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิด
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มี
ความเห็ น สรุ ป ได ว า บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตามรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง” และ แบบ 56-1 “ขอ 11. การควบคุมภายใน”
- การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการดํ า เนิ น งาน และรายงานให
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน แยกเปนหนวยงานหนึ่งของ
บริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายให นายคมวุฒิ พรนราดล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่
มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุม
ภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อใหเกิด
มูลคาเพิ่มตอองคกร และสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน
เพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ โดยมีผูตรวจสอบ
ภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได
มีการรายงานประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่
เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง และรายงานผลตอ
รับรองความถูกตอง...........................................
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คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงาน
การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
8. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร โดยไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปนกรรมการอิสระและกรรมการที่มิใชเปนผูบริหาร และรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท กรณีเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความ
เหมาะสมและความเพียงพอตอการดําเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพื่อใหระดับและขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงเปาหมาย
ขององคกรเปนสําคัญ
9. การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน และการใชแรงงานอยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแลว บทบาทสําคัญที่กรรมการบริษัท
จะตองกํากับดูแลในเรื่องของการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น กระบวนและการกํากับดูแลในเรื่องของการ
รองเรียนของผูมีสวนไดเสีย การดูแลและการจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัท
ฝายจัดการ คณะกรรมการ มีดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
และนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใชเปน
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดี เพื่อ
เสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนัก
ลงทุนทั่วไป สรางความมั่นคงแกกิจการและสรางผลตอบแทนที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดย
สวนรวม ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
อยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการ
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปน
การแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการ
ปฏิบัติตามคูมือฯ ซึ่งกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ
พรอมขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น” และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับ สรางจิตสํา นึก ทัศนคติ ใหแ ก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี น โยบายต อ ต า นการให แ ละรั บ สิ น บนและการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ โดยห า ม
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และ
จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและขอบังคับที่เกี่ยวของ
ในการประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council : CAC) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัท
แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํา กัด (มหาชน) ผา นการรับ รองใหบ ริษัทเปน สมาชิกของแนวรว มปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต
การฝกอบรมและการสื่อสาร
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิ บั ติ ในการต อต า นการทุจ ริต คอรรั ป ชั่ น รวมทั้ ง นโยบายที่ เกี่ ยวข อ งอยา งตอ เนื่ อง เชน จรรยาบรรณทางธุร กิ จ
นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายใน
บริษัท และผานทางบอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เกี่ยวของ
ทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามชองทางที่เหมาะสม เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน ผานชองทางเว็บไซต
บริษัท
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทและบริษัทยอยกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความ
เสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
ระบบงานสํ าคั ญๆ เชน ระบบการจัดซื้อจัดจา ง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญ ชี การชํ าระเงิ น
เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม
2. จัดใหมีชอ งทางการรับ แจง ข อมูล เบาะแส หรือ ขอรองเรียน การกระทํา ผิด การฝา ฝน กฎมาย ระเบีย บ
ขอบังคับของบริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครอง
ผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ
และกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีที่สามารถติดตอผูให
เบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร
3. หัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับ ปรุง แกไขบกพรอง (ถา มี) และ
รายงานใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกร เพื่อสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรม วิเคราะหชองทางการ
ทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสราง
ระบบ ควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ดังนี้
1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุมครอง
ผูแ จงเบาะแส เผยแพรบนเว็บไซตบริษัท และสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานใหบริษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส โดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานที่
เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด และถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการ
วาจาง หากผูในละเมิด จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
ในป 2563 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
1. บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ
กับบริษัท ผูบริหารและพนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวยความโปรงใส และสามารถเปดเผยได
2. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
3. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ เ สธหรื อ จะต อ งรั บ ของขวั ญ ต อ งแจ ง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ โดยจะต อ งบั น ทึ ก
รายละเอียดของขวัญทั้งหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญ
ใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในป 2563 บริษัทไมมีการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร
หรือแจงเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหา
และกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือไมไดรับความเปนธรรม รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและรองเรียน ดังนี้
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1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.cenplc.com
2. แจงผาน E-Mail / โทรศัพท
• ประธานเจาหนาที่บริหาร
โทร. (02) 049-1041
E-mail : wutichai@cenplc.com
• เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021
E-mail : dolnapa@cenplc.com
3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง
• คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร” หรือ
• คุณดลนภา สอดสองจิตร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจงผานโทรสาร : (02) 049-1045
โดยเบาะแส ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการ พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเปนรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เปนผูพิจารณารับ
เรื่องแจงเบาะแสขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการสอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ตามลําดับ
ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการ
กระทําคอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูให
ขอมูลเกี่ยวกับกับการคอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปน
ความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครอง
จากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไก
ที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูล
ของผูรองเรียนจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
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4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนผานชองทาง
และกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู
ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งขอซักถาม ขอติชม ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนตางๆ จะสงตอใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ในป 2563 ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจาก
ไมไ ดป ระกาศข อมู ลจากเหตุก ารณสําคั ญภายในระยะเวลาที่ทางการกํ าหนด รวมถึง ไม ปรากฏกรณี ที่บ ริษัทฝาฝ น
กฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมี
สวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัปชั่น
ตา งๆ ทั้ง ยัง มีค ณะกรรมการตรวจสอบ ทํา หนา ที่พิจ ารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน หากพบกรณี ทุ จ ริ ต หน ว ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทและบริษัทยอยยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและ
บริษัทยอยจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการ
สนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้งดานขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวม
ทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐ อยางตอเนื่อง เพื่อใหไดนวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของ
ตลาดและลูกคา
ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง
การคา
หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
บริษัทดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการ
ใชความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหธุรกิจและสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนใน
รูปแบบที่หลากหลาย ไดอยางมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทเปดเผย
ขอมูลสําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพยของบริษัท แกผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใสและเปนธรรม ผาน
ชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ เพื่อใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนไดทราบขาวสารที่
สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน
บริ ษั ท เป ด เผยข อ มู ล ผ า นช อ งทางที่ เข า ถึ ง ได ง า ยและหลากหลาย ซึ่ ง เผยแพร ข อ มู ล ทั้ ง ข อ มู ล ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
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1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดมีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทํา
บอรดประชาสัมพันธ และบนเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดเผยแพรทางแบบ
แสดงรายงานประจําป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
2. เปดเผยขอมูลสําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอมูล
สําคัญของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซึ่งผานการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่
กําหนดไว โดยเผยแพร ผานชองทางตลาดหลักทรัพย และ เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
• ขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท บริษัท
ไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ประโยชนสําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเผยแพร
ผานเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
ในป 2563 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
• ดานงบการเงิ นประจําปและงบการเงิ นประจําไตรมาส บริษัทไดจัดทํา งบการเงิน ซึ่งผา นกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได
เปดเผยตอผูถือหุนหรือนักลงทุน กอนครบระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดใหมีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการเพื่อประกอบการเปดเผยงบ
การเงินทุกไตรมาส ซึ่งผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
• การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กําไร
สุทธิตามงบการเงินลาสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทไดมีการ
เผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com
ทั้ง นี้ ผูส อบบัญชีข องบริษัท เปน ผูที่มี ค วามรู ความชํา นาญ มีค วามเปน อิส ระ และไดรับ ความเห็น ชอบจาก
สํา นั กงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผูส อบบัญชีไ มมีค วามสัมพัน ธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /บริษัทรวม/
ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีไว
ในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป
ในป 2563 ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจําป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได และงบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไข และไมมี
ขอสังเกต จากผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน
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ก.ล.ต. ตรงตอเวลาและ ไมถูกสั่งแกไขงบการเงินแตอยางใด และไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผย
ขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
ใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหวางกัน) และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทและผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการเปดเผยรายการดังกลาวที่ไดรับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผยชื่อบุคคลที่ทํารายการ ความสัมพันธ ลักษณะ
ของรายการ และมูลคาของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัท พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ
56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวางกัน”
ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เปนการทํารายการกับบริษัท
ยอย ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดรับการยกเวน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 3 รายการ ซึ่งได
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดไว
5. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครอง
หลักทรัพยของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยจัดทําแบบ
รายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ
59) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
• การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่มีดํารงตําแหนง
ในป 2563 กรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ได
ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบ
ปเปนที่เรียบรอยแลว พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และแบบ 56-1
ในหัวขอ “8. โครงสรางการจัดการ”
6. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
รับรองความถูกตอง...........................................
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•
•
•
•

รายการมีสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้น
ไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
• ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
ไดรับการเลือกตั้ ง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วัน ตองรายงาน
ประจําปนับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
ในป 2563
กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
7.
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับที่ตองปฏิบัติตอบริษัท
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเองไมใชตําแหนงหนาที่
แสวงหาประโยชนเพื่อตนเองและ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและ
ทรัพยสินของบริษทั ไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ/หรือผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นให
ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายใน
ของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
ในป 2563 กรรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายกฎระเบี ย บอย า งเคร ง ครั ด
ไมปรากฏวามีการใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
8. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดไวในพันธกิจของ
บริษัท เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
ในป 2563 บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม”
(Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของทุ ก หน ว ยงานทั้ ง บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยจั ด ให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ระหว า งคณะ
กรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและทุกเดือน เพื่อ
รับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารใหพนักงานทั่วทั้งองคกรเขาใจและ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2563 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร
ระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและ
รับรองความถูกตอง...........................................
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ปรัชญาการทํางาน พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมาย
ทางธุรกิจขององคกร โดยในป 2563 ไดเขารวมประชุมเปนประจําทุกเดือน
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงาน ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูล
ตอไปนี้
1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยสัดสวนการถือหุน รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท
ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุม และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
www.cenplc.com
2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ
ตนป สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางจัดการ หัวขอยอยเรื่องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”
3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพ
ในการแขงขันของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ใน
รายงานประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ”
และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
4. เปดเผยโครงสรางกลุมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุน
ของกลุมบริษัท” และแบบ 56-1 หัวขอ “1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
5. เปดเผยปจ จัยความเสี่ย งของบริษัทและบริษัทยอย ลักษณะความเสี่ ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้ ง
แนวทางการปองกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ
“3. ปจจัยความเสี่ยง”
6. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และ
หนาที่ จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจด
ทะเบียน วัน เดือน ป ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการจัดการ หัวขอยอย
เรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม” และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” และ
แบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการ
ชุดยอย
7. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งรูปแบบ
ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการ
ค า จ า ยค า ตอบแทนของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง สํ า หรั บ ค า ตอบแทนประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ไม มี น โยบายให
คาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัทตามปกติซึ่งเปดเผยใน
รายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ใน
หัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
8. เปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการในปที่ผานมา ในหลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสราง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หัวขอยอยการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ในรายงานประจําป และ แบบ 56-1
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9. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอย ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือ
หุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
10. เปดเผยการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจําป ใน
หัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
11. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ
56-1 ในหัวขอ “8.2 ผูบริหาร เรื่อง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
12. เปดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
พรอมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ แบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
13. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ในหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให มีระบบการบริ หารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
14. เปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และ
สามารถดาวนโหลดได
15. เปดเผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผาน
เว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได
16. เปดเผยขอบังคับ วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
17. เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัท ผานเว็บไซตของบริษัท
ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง โปรงใส โดยมีชองทางการสื่อสาร ขาวสารผานสื่อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ
1. จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญ ตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดที่
คุณดลนภา
สอดสองจิตร
เลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 049-1041 ตอ 1021 โทรสาร : (02) 049-1045
E-mail : dolnapa@cenplc.com
2. บริษัทและบริษัทยอยไดใหค วามรูแ ละสรา งความเขา ในธุรกิจ ของบริษัทยอย ใหแ ก คณะอาจารย นิสิต
นักศึกษา ไดเขาศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทยอย โดยผูบริหารจะเปนผูใหความรู เพื่อสรางความ
เขาใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแตการเริ่มตนจนกระทั่งเปนสินคา
3. สารสนเทศที่สําคัญที่เปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้
• โครงสรางผูถือหุน
• โครงสรางองคกร
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ขอบังคับบริษัท
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณพนักงาน
รายงานคณะกรรมการ
รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
รายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
งบการเงินทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจาของ
บริษัท และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดสําหรับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญและเคารพสิทธิตอสิทธิแหง
ความเปนเจาของของผูถือหุน โดยไมเอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง และดูแลในเรื่องขอมูลตางๆ ของ
บริษัทอยางครบถวนตามความเปนจริง เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของ
บริษัท เชน รับทราบผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริง ผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางใหบริษัท
ปฏิบัติ ดังนี้
1.

บริษัทแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท

2.

ในการกําหนดวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะไมกําหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคาร
พาณิชย โดยจะกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหวางเวลา 08.30 น. – 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทกําหนดวันประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวัน
พฤหั ส บดี ที่ 30 เมษายน 2563 สถานที่ ป ระชุ ม คื อ เลขที่ 247 ถนนร ม เกล า แขวงแสนแสบ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร 10510 โดยเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. เนื่องจากเปนการจัดประชุมภายใตสถานการณแพร
ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่แพรระบาดในประเทศไทยในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ
2563 เปนตนมาและมีปริมาณผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยง
ของการแพรระบาดดังกลาวในการประชุมผูถือหุน บริษัทจึงมีนโนบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งเปนที่
อากาศถายเทสะดวกไมแออัด และจัดโตะนั่งแบบเวนระยะหาง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเปนการปองกัน
เชน หนากากอนามัย เจลลแอลกอฮอรลางมือ และ การตรวจวัดอรุณภูมิรางกายกอนเขารวมประชุมตองไมเกิน
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37.5 องศา และมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการประชุมได
อยางสะดวก เนื่องจากอยูติดถนนรมเกลา-มีนบุรี

โดยบริษัทไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑวาดวยการปฏิบัติตอผูถือหุน
ทั้งนี้ ในป 2563 ไมมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนแตอยางใด
3.

บริษัทใหความสําคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กําหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทําตอทิศทางการดําเนินงาน
กิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ
พิจารณาอนุมัติ โดยในแตละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุ ม จะมีความเปนมาซึ่ง จะกล าวถึ งวัตถุประสงค
เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระไวใหอยางชัดเจน พรอมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อใหผูถือ
หุนไดพิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปวาระสําคัญๆ เชน
- วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ไดแยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคาตอบแทนกรรมการออกเปนแตละวาระ
- วาระการแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยมี
ขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปน
บริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท และการเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม
และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
- วาระคาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรร โดย
พิจารณากําหนดจายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ
เหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป แบงเปนคาตอบแทนที่เปน
ตัวเงินคือคาเบี้ยประชุม และไมมีคาตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการ
เปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
- วาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ
พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัท เปนผูมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเปนที่
ยอมรับ มีความเปนอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี สํานักงานสอบ
บัญชี ความเปนอิสระ คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่
ผานมา และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานัก
งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด อยู ทั้ ง ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ย โดยได ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
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- วาระการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การ
จายเงินปนผล ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จาย
ระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิ
ในการรับเงินปนผล กรณีไมจายเงินปนผลจะระบุถึงสาเหตุดังกลาว
4.

ในการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ทุ ก ครั้ ง บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจั ด ส ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น พร อ มเอกสารข อ มู ล
ประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระครบถวน พรอมคําชี้แจงและเหตุผลและความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) บริษัทจึงมีมาตรการ การประชุมภายใตสถานการณแพรระบาด เพื่อปองกันการแพรบาดไวใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงแบบคัดกรอง COVID-19 โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารที่
เกี่ยวของ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนากอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการพิจารณา
มากยิ่งขึ้นทางเว็บไซตบริษัท คือ www.cenplc.com

5.

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน
(120 วัน) นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี บริษัทไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มี
รายละเอียดเพียงพอ ครบถวน แสดงรายละเอียดความเปนมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ
โดยจัดทําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือตาม AGM Checklist มี
รายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้
- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผูถือหุน
- สําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ครั้งที่ผานมา
- รายงานประจําปพรอมดวยงบการเงิน
- วาระการประชุม ในแตละวาระจะนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา เชน พิจารณารับรอง พิจารณาอนุมัติ เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแตงตั้ง เปนตน
- วาระแตงตั้งกรรมการ ประกอบดวยขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ เชน ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม
หลักสูตรตางๆ ประวัติการทํางานในปจจุบันและในอดีต จํานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวัติการเขารวมประชุมในปนั้น ๆ ปที่เขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท การถือหุน ในบริษัท ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป ประวัติการทํา
รายการที่อาจเกิดความขัดแยงในชวงปที่ผานมา ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ
- วาระพิ จ ารณาค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย อ ย ประกอบด ว ยข อ มู ล ค า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใชจริงในปที่ผานมา เปรียบเทียบ
2 ป นโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน
อื่นๆ และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
- วาระแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ประกอบด ว ยข อ มู ล ของผู ส อบบั ญ ชี
คาตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ป และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
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- เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน
- ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
- นิยามกรรมการอิสระ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุน
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบ
ที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได และเปนแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง
3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผาน
ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง
สํา หรับ ผูถือหุนที่เปน นัก ลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนที่เปน ผู ลงทุน ตา งประเทศและแตง ตั้งใหคัส โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่
จะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเปนการลวงหนา เพื่อใหการลงทะเบียนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
- แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม
6.

บริ ษั ท ได แ จ ง มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท กํ า หนดการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2563 พร อ มวาระและ
รายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2563 ลวงหนากอนวันประชุม 41
วัน ผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม

7.

บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน และเปนเวลากอนประชุม 10 วัน คือ
วันที่ 21-23 เมษายน 2563 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอน
การเขารวมประชุม
หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชยไป
พรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบ
ฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเขารวมประชุมแทน เพื่อเปนการ
รักษาสิทธิของผูถือหุนได

8.

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน ดังนี้
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รายละเอียด
ผูถือหุนตามนายทะเบียน
ผูถือหุนเขารวมประชุม
- เขารวมประชุมดวยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มอบฉันทะใหบุคคลอื่น
9.

จํานวน
(ราย)
2,628
33
6
27
22
5

แบบ 56-1 ประจําป 2563
จํานวน
หุน
745,141,929
407,247,853
78,522,400
328,695,453
201,823,443
126,872,101

สัดสวน
รอยละ
100.00
54.65
10.54
44.11
27.09
17.03

กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุน ถืออยู โดยหนึ่งหุ นมีสิทธิเท ากับ หนึ่ง เสียง
(หุนของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด) และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่น ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจาหนาที่จะบันทึกคะแนน
เสียงดวยการสแกนบารโคด

10. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่ตองแสดงกอนเขารวม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกําหนดจะเปนแนวทางตามที่กฎหมายและหนวยงานที่กํากับ
ดูแล เชนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว
11. บริษัทไดเพิ่มชองทางการเผยแพรนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัท
จัดสงใหผูถือหุน รวมถึงกฎเกณฑการเขารวมประชุมและขอบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.cenplc.com) เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยาง
นอย 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณาวาระที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ โดยขอมูลดังกลาวมีรายละเอียด
อยางครบถวนและเพียงพอ
ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 และไดเผยแพร
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสารการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ซึ่งลวงหนากอนวันประชุม 32 วัน
12. บริษัทมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน
โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
ซึ่งเปนการลวงหนากอนวันประชุม 23 วัน
กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ฉบับภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
13. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดกําหนดใหมีขั้นตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความ
สะดวก สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม บริษัทได
จัดการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการ
ประชุมจะแลวเสร็จ โดยในการลงทะเบียนบริษัทไดจัดใหมี
รับรองความถูกตอง...........................................
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- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะให
ผูอื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง
14. ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง กอนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวน
ผูถือหุนที่เขารวมประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลง
มติในแตละวาระตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทและกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ คณะผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุมดวยตอผูถือหุน รวมทั้งยังแนะนําผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท ประจําป 2563 จํานวน 2 คน คือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และ นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที แหง
สํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย ตอจากนั้นประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาว
เปดการประชุม
15. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้ง
ยกเวนเจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ซึ่งผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวของได
ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด กรรมการทานนั้น
จะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10
คน มีกรรมการเขารวมประชุม 8 คน ซึ่งกรรมการ 2 คน ติดภารกิจจําเปนไมสามารถเขารวมประชุม คิดเปน 80%
ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
วาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท
16. บริ ษัทดํา เนิน การประชุมผูถือหุน ตามลํา ดับ ระเบียบวาระที่ไ ดแ จงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการ
นําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ ทั้งนี้ ในแตละวาระ คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดง
ความเห็นอยางเต็มที่ในแตละวาระ ซักถามเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือ
เชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
17. บริษัทจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะตองมีการลงมติ เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทาน
ใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และ
รับรองความถูกตอง...........................................
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ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อ และเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงดวยการสแกนบารโคดที่
บัตรลงคะแนน พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหแก กรรมการอิสระ บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน
สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระนั้น บริษัทไดนับระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวยนับ
คะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถ
ประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ
18. ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานทางเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com และ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
www.set.or.th โดยบางเรื่องแมวาไม ไดอยูในเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามี
ความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบบริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา และโปรงใส ดังนี้
- บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กําหนด
รายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผู
ถือหุนสวนนอย
- ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
- รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัท
เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมใน
คราวถัดไป
- ขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพยที่
สําคัญ ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวา
โครงสรางการดําเนินงานมีความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ความเจริญเติบโต อยางยั่งยืน สรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง
- บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือ
หุนตางชาติ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail :
dolnapa@cenplc.com หรือ โทรศัพทสายตรง (02) 049-1041 ตอ 1021
19. การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง โดยบริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละคนที่ไดรับการเสนอเขา
รับการเลือกตั้งที่มีขอมูลที่เพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยที่มีขอมูลที่เพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา
21. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีที่เสนอเขา
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รับการแตงตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่มีขอมูลเพียงพอที่ผูถือหุนสามารถใช
ประกอบการพิจารณา
22. ในระหวางการประชุม คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้ง
คําถามในวาระตางๆ อยางอิสระ โดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น
ในป 2563 ไดมีผูถือหุน 2 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวของ เปนผูตอบขอซักถาม
ดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม-คําตอบ เปนลาย
ลักษณอักษร
23. บริษัทดําเนินการเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ให
สาธารณชนทราบถึ ง ผลการลงคะแนนเสี ย ง เห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย งดออกเสี ย ง และบั ต รเสี ย ในแต ล ะวาระ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันประชุม คือ
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
24. บริษัทดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
ภายหลังที่ประชุมสามัญผูถือหุนสิ้นสุดลง ซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแตละวาระ พรอมคําถามหรือ
ขอคิดเห็นของผูถือหุนไวอยางครบถวนตามขอเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผูถือหุน ไปยังกรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแตวันประชุม คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พรอมทั้ง
เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งดําเนินการนําสง
รายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม
25. ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนที่ไดบันทึกถูกตอง
ครบถวนตามที่ประชุม โดยขอมูลที่ไดดําเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวย
- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ
- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่เขารวมประชุมและไมเขา
รวมประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผูถือหุนรายยอย
- มติที่ประชุมในแตละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง
และบัตรเสีย
- ประเด็นคําถามของผูถือหุน รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคําตอบจากกรรมการบริษัทและผูบริหาร
26. การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพื่อให
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย
และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวา
เปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลง
นามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตรลงคะแนนที่ไดรับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อ
ของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวย
รับรองความถูกตอง...........................................
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ระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมกันนี้
ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถทราบคะแนนในแตละ
วาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน
ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกรายที่
เขารวมประชุมพรอมลงนามรับรอง
ในป 2563 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ไวที่สํานักงาน เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
27. บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุนทุกรายในอัตราที่เทาเทียมกัน
ทั้งนี้กรณีผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผล บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือ
หุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน
28. บริษัทใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่เขารวมประชุมและออกเสียง
เปนตนไป
29. บริษัทดูแลผูถือหุน โดยการใหรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอยาง
สม่ําเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
บริ ษั ท ยั ง ได นํ า ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ รวมทั้ ง ข า วสารต า งๆ ที่ เ ป น ป จ จุ บั น แสดงไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท คื อ
www.cenplc.com
30. บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย
ยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุน
ใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ
หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยาก
จนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด
31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุน ไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุน
และสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย
ยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยาง
เพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
32. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสง คําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวั น
ประชุมผู2ถือหุน ตั้งแตวันที่ 12 – 25 เมษายน 2563 และนําสงขั้นตอนดําเนินการในเรื่องดังกลาวพรอมหนังสือ
นัดประชุมผูถือหุน ผานชองทาง ดังนี้
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- เว็บไซต www.cenplc.com
- E-mail : dolnapa@cenplc.com
- ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง
คุณดลนภา สอดสองจิตร (เลขานุการบริษัท)
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในป 2563 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
33. บริษัทมีการกระจายหุนของบริษัท ดังนี้
- บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท
- บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่
1 เมษายน 2563
- คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 5.006 ซึ่งไม
เกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
- สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float เทากับรอยละ 63.36 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งเกินกวา
รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
- บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 6.41 ของหุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมด
บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทใน
การพัฒนาองคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก
CG เขา CG Code) ในบางหัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2563 ไดอนุมัติใหนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไป
ปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และใหเปนไปตามเกณฑที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช
ในป 2563 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท
แตยังมีบางเรื่องที่บริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ
1. บริษัทควรจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไวเปนสวนหนึ่ งในรายงาน
ประจําป หรือจัดทําเปนรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกตางหาก ตามกรอบของ Global Reporting
Initiative (GRI)
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม โดย
รายงานไวเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปแลว
2. บริษัทควรสื่อสารขอมูลผานการจัดใหมีการพบปะกับนักวิเคราะห
บริษัทมีหนวยงานฝายนักลงทุนสัมพันธที่ใหขาวสารตอนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุนแลว
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3. บริ ษั ท ควรสื่ อ สารข อ มู ล ผ า นการจั ด ให มี ก ารแถลงข า วต อ สื่ อ มวลชน/การจั ด ทํ า จดหมายข า วที่
นําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท
บริษัทไดเผยแพรฐานะทางการเงินและคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการเปนประจําทุกไตรมาสผาน
ระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 1 คน ที่มี
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณา
อยางรอบคอบและมีความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มีการบริหารงานถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่น
ในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี และที่ประขุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
บริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทรณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง
ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเปนสวนหนึ่งใน
แผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหนวยงาน ซึ่งมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม
ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกราย
ไตรมาส ซึ่งปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด
บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริต
และคอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี้
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม
- เว็บไซตบริษัท www.cenplc.com
- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ
อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนิน
ธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม
ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในป 2563 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
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ทะเบียน ประจําป 2563 ซึ่งมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 677 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจําป 2562
และขอมูลป 2562 ที่เปดเผยสูสาธารณชน บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก”
ชวงคะแนน
90-100
80-89
70-79

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี

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

หลักเกณฑประเมิน (ขอ)
ป 2563
ป 2562
32
32
19
19
29
29
53
53
108
108
241
241

น้ําหนัก (%)
ป 2562
ป 2561
15
15
10
10
20
20
20
20
35
35
100
100
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไดจัดทํา “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดกําหนดหลักการไว 8 ขอ ซึ่งไดจัดทําและเปดเผยไวในรายงานประจําป 2563 โดยแยกสวนไวอยาง
ชัดเจน ในสวนของ “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม”
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทและบริษัทยอย
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และผูมีสวนไดเสีย
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทและบริษัทยอยไดนําหลักการ “พัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเปนกลยุทธที่สําคัญ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยวิเคราะหผลกระทบและสรางคุณคาใหเกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม ภายใตหลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยบูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยงตลอดหวงโซ
ธุรกิจ ตั้งแตการใชทรัพยากรการผลิต การจัดการคลังสินคา และการขนสง การจําหนายใหกับผูบริโภค และการจัดการ
ผลิตภัณฑหลังการขาย
ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process)
เพื่อชวยลดปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม บริษัทและบริษัทยอย ตระหนักวาธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวมวล ตองบูรณาการสังคมและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทยอย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจวาผู
มีสวนไดเสียไดรับการคุมครองใหไดรับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของและไดรับการดูแลอยางเปนธรรม ดวยความเสมอ
ภาพ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวาผูมีสวนไดเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึง
กําหนดกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนี้
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สื่อมวลชน

ผูถือหุนและนักลงทุน

หนวยงานภาครัฐ

เจาหนี้

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

ลูกคา

คูแขง

ภาพรวมการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย
ผูมีสวนไดเสีย
ชองทางการสื่อสาร

ผูถือหุน
และ
นักลงทุน

พนักงาน

แบบ 56-1 ประจําป 2563

คูคา
การตอบสนองความคาดหวัง

• การประชุมผูถือหุน
• การกํากับ ดูแ ลสิทธิของผูถือหุน ทุกราย ทุกกลุม
ใหไดรับสิทธิดวยความเทาเทียมกัน ไมกระทํา
• รายงานประจําป
การใด อั น เป น การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ
• การรายงานผลประกอบการทุ ก ไตรมาส
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีการปฏิบัติอยาง
และเป ด เผยข อ มู ล ผ า นระบบข า วตลาด
เทาเทียมกัน
หลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท
• การเปดชองทางรับขอเสนอและขอรองเรียน • เผยแพรสารสนเทศสําคัญที่ถูกตองโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ทั้ ง ภาษาไทย
และ
ผานหนวยงาน “นักลงทุนสัมพันธ” เว็บไซต
ภาษาอังกฤษ ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา ผาน
หรือติดตอโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
ชองทางที่กําหนด
• มีนโยบายการจายเงินปนผลอยางชัดเจน
• ดําเนิน งานอยางโปรงใสและเปนธรรมตามหลัก
บรรษัทภิบาล
• การฝกอบรมและพัฒนานพนักงาน
• การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ใหพนักงานมีสวน
รวม
• การติดตอสื่อสารภายในระหวางพนักงาน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน Internet
• ประชาสัมพันธขาวสารผานเสียงตามสาย
และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธ

• กําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน
ใหพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน
• ดูแลและสงเสริมคุณภาพและความมั่นคงในการ
ทํางานของพนักงาน
• ปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
• จายคาตอบแทน และสวัสดิการอยางเหมาะสม
และเปนธรรม

รับรองความถูกตอง...........................................
- 139 -

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ผูมีสวนไดเสีย

สังคมชุมชน
และ
สิ่งแวดลอม

คูคา

ชองทางการสื่อสาร

แบบ 56-1 ประจําป 2563
การตอบสนองความคาดหวัง

• การเปดรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน
ผานทาง Posts Box หรือ ผูบังคับบัญชา
ตามสายงาน

• พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการใหความรูกับ
พนักงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม
ความกาวหนาในสายงาน
• จัดชองทางสื่อสารใหพนักงานสามารถ เสนอแนะ
หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ
• จัดใหมีระบบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยที่
มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสม
และเอื้ออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย

• กิจกรรมใหความรูแกสาธารณชน
• โครงการเพื่อชุมชน ทั้งดานอาชีพ การศึกษา
และการดูแลสิ่งแวดลอม
• กิจกรรมเพื่อสังคมที่ใหชุมชนมีสวนรวม
• กิจกรรมรณรงคการอนุรักษพลังงาน รักษา
สภาพแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
• การเปดรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน
ผานชองทางเว็บไซตบริษัท

• ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
• สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
• แบงปนความรู ทักษะขององคกรสูชุมชน
ในดานอาชีพ
• โครงการเพื่อชุมชน ทั้งดานอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดลอม
• อบรบพนักงานเรื่องการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น และเผยแพรนโยบายบนเว็บไซตบริษัท
และชองทางการสื่อสารภายใน
• การคํานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดลอมในการดําเนิน
กิจการ

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

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญา
• คํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรม
• สื่อสาร แจงใหคูคารับทราบถึงนโยบาย และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
• แลกเปลี่ยนองคความรูประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญ
• ไมเรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากขอตกลง
ทางการคา
• พิจารณาการจัดซื้อจัดจาง อยางเหมาะสม
ตามระเบียบปฏิบัติกําหนด
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ผูมีสวนไดเสีย

ชองทางการสื่อสาร

การตอบสนองความคาดหวัง

ลูกคา

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

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

• รับขอมูลจากเวทีสาธารณะ

• ดําเนินกิจการดวยความโปรงใสภายใตการคาและ
การแขงขันอยางเปนธรรม
• ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง
ดวยวิธีการที่ไมสุจริต

คูแขง

• ไมทําลายชื่อเสียงดวยการกลาวหาใหรายคูแขง

เจาหนี้การคา

หนวยงาน
ภาครัฐ

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

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

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

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง
โปรงใส
• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีกวามาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนด
• การเขาชี้แจงขอมูลกับหนวยงานราชการที่กํากับ
ดูแลอยางถูกตองรวดเร็ว
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ผูมีสวนไดเสีย

ชองทางการสื่อสาร

แบบ 56-1 ประจําป 2563
การตอบสนองความคาดหวัง

• การใหสัมภาษณใหขอมูลทางวารสาร
นิตยสาร เว็บไซตบริษัท
สื่อมวลชน

• สงเสริมใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร
• สื่อสารขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ละเวนการ
สื่อสารที่เปนเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ
ผิดศีลธรรมอันดีงาม

10.2 การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
1. เกี่ยวกับการจัดทํารายงาน
(ขอมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5)
2. การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนบน
พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไววางใจซึ่งกันและกันของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไป
กับการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรณยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทําเปน
ลายลักษณอักษร ซึ่งรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางชัดเจน เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดหรือเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
2.1 แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอื่น ไดแก กลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และกลุม
ธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน มีวิสัยทัศนคือ “เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนในบริษัทอื่นที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให
ธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในรูปแบบที่หลากหลาย ไดอยางมั่นคงในระยะยาว” ดังนั้น บริษัทและบริษัท
ยอยจึงคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน และมีหลักการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศ
ทางการทํางานที่สอดคลองรวมกันและผลักดันองคกรสูเปาหมายทางธุรกิจที่กําหนดไว
ทั้งนี้ บริษัทยอยไดเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยไดอธิบายถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวย
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตลอดจน การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน ตลอดจน
ผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการสรางจิตสํานึกใหผูบริหารและ
พนักงานทั่วทั้งองคกรมี ความตระหนักถึงการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมุงสูการ
พัฒนาผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินการสูเปาหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือน
กระจกและมีสวนรวมลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน โดยมีการพัฒนาทั้งดานการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน
การผลิต การจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑและ บริการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการ
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางให
บริษัท เติบโตควบคูไปกับการสรางคุณคาเพิ่มใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

บริษัทและบริษัทยอยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการงานเฉพาะดาน ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตลอดจนพิจารณาเรื่องตางๆ ใหเปนไปดวยความ
ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ดานเศรษฐกิจ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดวยผูบริหารจํานวน 4 ทาน โดยมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธาน
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อใหบรรลุ เปาหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงคตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ ทั้ง 3 ทาน
ทําหนาที่ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับธุรกิจหลักของ
บริษัทคือดานการลงทุน เพื่อใหสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น
ดานสังคม
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ของบริษัทยอยมีหนาที่
กําหนดแนวทางและแผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SHE) ของบริษัทยอย รวมทั้งจัดใหมี
การดําเนินงานดาน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนางานอยางสม่ําเสมอ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทยอยเพื่อเปนสื่อกลางในการใหความ
ชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการ ตางๆ แกพนักงาน พรอมดูแลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการ
สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหนาที่กําหนดแนวทางและแผนงานดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและ
สังคมของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีการดําเนิน งานดังกลาว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอยางสม่ําเสมอ
ดานสิ่งแวดลอม
คณะอนุกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ของบริษัทยอยมีหนาที่ดําเนินการจัดการพลังงานให
สอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานที่กําหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ รวมมือกับทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการพลังงานเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว
2.2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทไดนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยเชื่อวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและความรับผิดชอบตอผูมี
สวนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาวอยางยั่งยืน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับดูแลและ
ติดตาม การทํางานของฝายจัดการ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผล
การปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
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ในป 2563 ไมพบสถานการณใดที่ปฏิบัติโดยไมสอดคลองกับตามนโยบาย และบริษัทไมไดรับการรองเรียน
ใดๆ จากผูมีสวนไดเสีย
2.3 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและโปรงใส สอดคลองกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม
และเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับคูคา เพื่อการเติบโต และพัฒนารวมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใตกรอบ
กติกาการแขงขันที่เปนธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
ตั้งแตการคัดเลือก และประเมินคูคา การเปรียบเทียบราคา
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง ไมแสวงหาขอมูลดวยวิธีไมสุจริต ไมลอกเลียนแบบ ไมละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่นเพื่อประโยชนสวนตน
3. ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
4. การดําเนินธุรกิจกับคูคา ลูกคา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคูแขงทางการคาจะตองไมนํามาซึ่งความ
เสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมาย ดังนี้
ลูกคา :
(1) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปน
ธรรม
(2) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและ
บริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได
ตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(4) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา
(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคา
และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อให
ลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับลูกคา
สูงสุด
คูคา และ/หรือ เจาหนี้ :
(1) ไมใชโอกาสในการเปนผูบริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการตางๆ หรือเพื่อหา
ประโยชนสวนตน
(2) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคาอยางเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหวางกันกับคูคาอยางเครงครัด ไมบังคับซื้อ-ขาย สินคาหรือ
จายคาบริการตอคูคาแบบไมเปนธรรม
คูแขงทางการคา :
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บริษัทมีน โยบายสนับ สนุน และสง เสริมการแขง ขัน ทางการคา อยา งเสรีแ ละเปน ธรรม และ บริษัทไม มี
นโยบายในการแขงขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย และขัดตอจริยธรรม
โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
(3) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย
ภาครัฐ :
ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอทําธุรกรรมกับหนวย งาน
ภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ที่อาจสงผลตอการกระทําที่ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการ บริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวก หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหคูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
สามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
2.4 การรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด
บริษัทและบริษัทยอยมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางที่มีการแขงขันอยางเปนธรรม
อยางไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. พนักงานสามารถให/รับของขวัญ แก/จากบุคคลใดๆ ได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้
(1) ไมเปนการกระทําโดยตั้งใจเพื่อครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อใหไดมาซึ่งความ
ไดเปรียบใดๆ ผานการกระทําที่ไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง
เพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือผลประโยชน
(2) เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน
(3) ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
(4) เหมาะสมกับสถานการณ เชน การใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน
หรือปใหม ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกติ
(5) เปนการใหเปดเผย ไมปกปด
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและปฏิบัติตามขั้นตอนตามขอกําหนด
คาใชจายในการทํางาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับ
ของขวัญซึ่งมีมูลคาเกินกวา 5,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยใชแบบรายงานการรับ
ของขวัญ และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน
หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
ในป 2563 ผูบริหารและพนักงานบริษัท ไมไดรับของขวัญจากคูคาหรือสวนงานอื่น
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2.5 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทและบริษัทยอยไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งสงเสริมให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองเคารพสิทธิที่ชอบดวยกฎหมายในทรัพยสินทาง
ปญญาของบุคคลอื่นดวย
ในป 2563 บริษัทไมดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
2.6 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยไดนํากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม
เริ่มตนจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการ
ผลิตสินคาใชพลังงานจาก ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด
กระบวนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กระบวนการจัดซื้อเปนกระบวนการสําคัญ ในการบริหารความคุมคาควบคูไปกับคุณภาพของสินคา โดยการ
เลือกสินคาและบริการที่มีคุณภาพ พรอมไปกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มิไดพิจารณาดานราคาเพียงอยางเดียว
เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งพนักงาน
และผูสงมอบ มีการปรับเปลี่ยนการเลือกใชสินคาและบริการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
การจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย การปฏิบัติตามกฎหมาย
การควบคุมกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ํา การจัดการของเสีย เปนตน
บริษัทยอยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคูคา และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ปริมาณ และการ สงมอบ รวมถึงขอกําหนดขั้นต่ําตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001,
ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้
ISO 9001
มาตรฐานการประเมินคูคา
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกําหนด
2. สงมอบวัตถุดิบตรงตามกําหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถวนตามที่กําหนด

ISO 14001
มาตรฐานการประเมินคูคา
1. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกตองตามประเภทและสถานที่
3. มีระบบการปองกัน ควบคุมการปนเปอน ของเสียที่ออกสูสิ่งแวดลอม
4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบที่เปนอันตรายที่เหมาะสม
5. ระบบการจัดสงใชยานพาหนะที่อยูในสภาพดีไมกอใหเกิดมลพิษ
6. มีการเตรียมการปองกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของบริษัท
9. ใหความรวมมือในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม
10. ไมปรากฏวามีขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย / ผูเกี่ยวของ
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คูคา ผูใหบริการ และผูจัดจำหนาย
บริษัทยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเขาเยี่ยมเยียนคูคา ผูใหบริการ และผูจัดจําหนายอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติสอดคลองตามระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 และนโยบายการ
จัดการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทมีการคัดเลือกคูคาอยางเปนระบบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทประกอบ
ไปดวยคูคาที่มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่พิจารณาจากสินคาและบริการของผูประกอบการที่
ปฏิบัติ ตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม หรือไดมาตรฐานตามเกณฑของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช
ทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน
ลูกคา ผูอุปโภค และผูใชสินคา
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวา การที่องคกรธุรกิจจะยั่งยืนอยูไดนั้น ตองเขาใจความตองการที่แทจริง
ของลูกคา ซึ่งในปจจุบัน พบวา ความคาดหวังของลูกคานั้น ไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะในสวนที่เปนผลกระทบโดยตรง
จากการดําเนินธุรกิจ แตไดขยายไปสูการสนับสนุนเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมดวย เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน และมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ
2.7 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสู
ความสําเร็จของบริษัทและบริษัทยอยอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปน
ธรรม
(2) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคาและ
บริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบ
แจงใหลูกคาทราบเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
(4) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนที่วางใจไดของลูกคา
(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการที่ลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคาและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคา
ไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับลูกคา
สูงสุด
มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกคา
บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมถึงการให
ความสําคัญตอการลดผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน บริษัทยอยไดประกาศนโยบายและดําเนินการตาม
มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน โดย การรักษาไวซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO
9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
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ในป 2563 บริษัทยอยไดดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยไดทํา
การตรวจ ประเมินระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทั้งดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และ ดานแรงงาน
เปนการสรางความมั่นใจและเชื่อมั่นไดวาบริษัทยอยไดพัฒนาใหเปนไปตามระบบและมาตรฐานตางๆ ที่เปนที่ยอมรับ
อยางตอเนื่อง
3. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
บริษัทและบริษัทยอยตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดวยตระหนักวาการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
เปนภัยรายแรงตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม อีกทั้งกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกํานัล สิทธิประโยชนพิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไมวาทางตรงหรือ
ผานบุคคลที่สามแกลูกคา คูคาบริษัทและบริษัทยอย หนวยงานภายนอกหรือเจาหนาที่ภาครัฐ เพื่อใหไดมาหรือคงไวซึ่ง
ประโยชนหรือความไดเปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไมมีนโยบายจายเงินรางวัลหรือการจายเงินอื่นใดเพื่อเรงการดําเนินการ
หรืออํานวยความสะดวก
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดมั่นในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทางในการตอตานการ
ทุจริตและคอรรัปชั่น รวมถึงการสรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริม และปลูกฝงให
ผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไมสนับสนุน ใหมีการสรางความสําเร็จของ
งานดวยวิธีการทุจริต

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกร
โดยสงเสริมใหปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการเริ่มงาน และนอกจากนั้นบริษัทยัง
กําหนดใหผูบริหารและหัวหนางาน ไดรับการฝกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น” เพื่อ
สื่อสารใหระดับผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง
จึงไดกําหนดขั้นตอนมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
- แสดงความมุงมั่นตอการตอตานการคอรรัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณเพื่อเขารับการรับรองมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กํากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
- สนับสนุนดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบ
- เปนผูประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
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-

ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงดานทุจริตและ
คอรรัปชั่น
หนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และขอปฏิบัติ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต
และคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่นโดยกําหนดเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2560 โดยไดดําเนินการจัดทํา “นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” และเผยแพรบนเว็บไซต
บริษัท www.cenplc.com ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี”
บริษัทไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะกรรมการและผูบริหารมุงมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอยางเครงครัด พรอมถือมั่นในการใหพนักงานทั่วทั้งองคกรปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน ซื่อสัตย ยุติธรรม
รวมถึง การตระหนั กถึง ความสํา คัญและปฏิบั ติตามแนวปฏิบัติแ ละการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ การตอต า นการ
คอรรัปชั่น
สงผลใหป 2563 ไมปรากฏกรณีการรองเรียน เรื่องการทุจริตและคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนเพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติตอการจางงาน
ไมวาบุคคลนั้นจะมีถิ่นกําเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มา
เปนปจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจางงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทํางาน ไมใชแรงงานเด็ก เคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ
โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องตางๆ มีการกําหนดชองทางที่สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส
เกี่ยว กับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายพรอมทั้งมีกระบวนการแกไข มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบ
และยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปด
โอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางทั่วถึงและ สม่ําเสมอ ในกรณีที่พนักงานไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องตางๆ มีการ
กําหนดชองทางที่สามารถรองเรียนหรือ แจงเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมายพรอมทั้งมี
กระบวนการแกไข มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม
การปองกันและเคารพความเปนสวนตัวของพนักงาน
บริษัทและบริษัทยอยเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงานโดยจะปกปองและไมนําขอมูลสวนตัวของพนักงาน
เชน เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปดเผยใหบุคคลภายนอกหรือผูที่ไมเกี่ยวของ
เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รับรองความถูกตอง...........................................
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การดูแลชุมชนและสังคม
การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอยยังครอบคลุมไปถึงการสงเสริมใหพนักงานเปนผูที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟอ
และแบงปนประโยชนและความสุขแกผูอื่น พรอมที่จะใหและมอบคุณคาที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสูชุมชนและสังคม มีจิต
อาสาและมีสวนรวมทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทําเปนประโยชนตอชุมชน
และสังคม
5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นวาพนักงานที่มีคุณภาพเปนปจจัย
สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูเปาหมายและสรางความไดเปรียบตอการแขงขันทางธุรกิจ จึงไดใหการสนับสนุนทั้ง
ดานการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเนื่องในทุกๆ ระดับ พรอมสนับสนุนใหพนักงานไดใช
ความรู ความสามารถไดอยางเต็มที่ สรางโอกาสกาวหนาในหนาที่การงานอยางเทาเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพรอมๆ กับ
ความสําเร็จขององคกร
นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงานในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
(4) การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยู
บนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
(5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
(6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ใหพนักงานรองเรียนในกรณีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานรองเรียนวาอาจเปนการกระทําผิด
โดยกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางในการปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด ไวใน “จรรยาบรรณ
พนักงาน”
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่อง
ที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปน
ปญหาและกอ ใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอรองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิด
สิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม ผานชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน ที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
(1) บริษัทจะเก็บขอมูลและปกปดชื่อ ที่อยูหรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บ
รั ก ษาข อ มู ล ของผู ร อ งเรี ย นและผู ใ ห ข อ มู ล ไว เ ป น ความลั บ โดยจํ า กั ด เฉพาะผู มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
รับรองความถูกตอง...........................................
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(2) ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน มีหนาที่เก็บรักษาขอมูล ขอรองเรียนและ
เอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
(3) บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหลงที่มาของ
ขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
(4) ผูที่ไดรับความเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเปนธรรม
(รายละเอียดชองทางการรองเรียน เปดเผยบนเว็บไซตบริษัท www.cenplc.com ภายใตหัวขอ “การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี”)
การสรรหาและการจางงาน
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจางงาน โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ทั้งในดานเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงใหความสําคัญตอการดูแลและปฏิบัติตอ
พนักงานอยางเปนธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมและการพัฒนาความคิด
เชิงสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกตัวพนักงาน เปนแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดการ
พัฒ นาการทํา งานไดอ ยา งเต็ม ศัก ยภาพ ทั้ ง นี้ นโยบายการจา งงานและการบริ หารแรงงานของบริษั ท กํ า หนดให
สอดคลองกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงาน หลักเกณฑตามมาตรฐานสากล นโยบายการ
บริหารของบริษัทและขอกําหนดของลูกคา
ซึ่งในป 2563 นี้ บริษัทมีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 14 คน และยังคงดําเนินการจัดทํา
แผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองการดําเนินธุรกิจ ภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญตอการ
จัดสรร ทรัพยากรในจุดที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม หรือมีความจําเปนตอเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจางงานคนพิการ
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผูพิการ จึงไดเปดโอกาสใหผูพิการที่มีความพรอม
เขารวมงานกับองคกร ซึ่งทําใหผูพิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาใหสังคมไดอีกทางหนึ่ง อัตราการจางงาน
ผูพิการของบริษัทยอยเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด
การบริหารคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินนโยบายดานการบริหารคาตอบแทน ดวยหลักความเปนธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแขงขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสําเร็จ
ของงานอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานอยางเทาเทียมทั้ง ชาย –
หญิง ผูที่มีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผูที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผูมีความรูความสามารถ เขามารวมงานกับบริษัทและจูง
ใจใหพนักงานมีการพัฒนาผล การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทไดจัดสวัสดิการตางๆ ดวยความเอาใจใสใน
คุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดเพื่อสรางความผูกพันและสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานกับ
บริษัท ดังนี้
- สวัสดิการที่สงเสริมความมั่นคงในอนาคต เชน สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สหกรณออมทรัพย
เงินบําเหน็จ
- สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพ เชน เครื่องแบบพนักงาน จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน คาพาหนะ คาน้ํามัน
เงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และเงินชวยเหลือคาเชาบาน
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การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัทแลบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานและสวัสดิการ และมุงสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีดวยการจัดสวัสดิการสําหรับพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงานและสถานภาพทาง
สังคม สนับสนุน สงเสริม รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตกับการทํางานอยางมีความสุข
1.
•
•
•

Happy Body (สุขภาพดี)
ตรวจสุขภาพประจําป
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
จัดหองพยาบาลและมีแพทยประจํา

2. Happy Heart (น้ําใจงาม)
สงเสริมใหพนักงานมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกัน

• กิจกรรม โลหิตคนละนิด ชวยชีวิต
เพื่อนมนุษย
• สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน
“หนากากผาหมักน้ํานมขาว”
• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ การนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. Happy Society (สังคมดี)
สงเสริมใหมีความรักสามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชน
ที่ตนทํางานและพักอาศัยใหมีสภาพสังคม
และสภาพแวดลอมที่ดี
• บริจาคน้ําดื่มโครงการ
“เพื่อนชุมชนรวมใจปองกันภัยน้ําทวม
• สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน
“สเปยตะใครกันยุง” จากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมสมุนไพรบานศาลเจา
• รวมบริจาคจตุปจ จัยทอดผาปาสามัคคี
ณ วัดหนองแฟบ
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การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดลอมอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เปน
ตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายและ
มาตรฐานความปลอดภั ย ในการทํ า งาน ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ในการทํ า งานของพนั ก งาน ผู รั บ เหมา และ
บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในบริษัทยอย โดยมีการดําเนินการตางๆ ดังนี้

บริษัทยอย
UWC
RWI

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
จํานวน
คณะกรรมการ (คน)
จํานวน
จํานวนลูกจาง (คน)
พนักงาน (คน)
กรรมการ (คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
247
6
1
7
100 คน แตไมถึง 500 คน
7
127
10
1
11
เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน

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

ชาย
19
19
38

UWC
จํานวน (คน)
หญิง
11
4
1
10

รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน
- มากกวา 3 วัน

รวม
30
23
1
54

RWI
จํานวน (คน)
ชาย หญิง รวม
13
3
16
27
6
33
1
1
41
9
50

UWC
10 คน

RWI
12 คน

4 คน
6 คน

5 คน
7 คน

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัย
และสิ่ ง แวดล อ มอย า งเคร ง ครั ด โดยกํ า หนดเป น แนวทางปฏิ บั ติ ผ า นนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานและนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทยอย มีการตรวจติดตามใหปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจไดอยางสอดคลอง
ในป 2563 ไมเกิดกรณีละเมิดขอกําหนดและกฎหมายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมแตอยางใด
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การสรางจิตสำนึกดานความปลอดภัย
บริษัทยอยปลูก จิตสํา นึกด านความปลอดภัยใหกับพนักงานในทุกระดับ โดยทบทวนบทบาทหนาที่ดานความ
ปลอดภัยของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารและระดับหัวหนางาน การใชอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล การดับเพลิงขั้นตนและการอพยพหนีไฟ
การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน
บริษัทยอยมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ความรอน แสงสวาง เสียง ฝุนละออง ปริมาณความ
เขมขนสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานความปลอดภัย และได
จัดกิจกรรม KYT ทุกวันกอนเขาทํางาน
การตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหมีความปลอดภัย
บริษัทยอยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานตางๆ โดยชางผูเชี่ยวชาญเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณเหลานี้
ใหไดมาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เชน ระบบไฟฟา ระบบหมอน้ํา (boiler) และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความ
รอน เครนยกเครื่อง
การจัดการสารเคมีใหสอดคลองตามกฎหมาย
บริษัทยอยไดดําเนินการควบคุมดูแลการใชสารเคมีใหสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อปองกันอันตราย ตอ
สุขภาพ ของผูปฏิบัติงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet:
SDS) และแจงแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตาม
กฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีอยางชัดเจน พรอมอบรมวิธีการใชสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภัยใหกับ
ผูปฏิบัติงาน มีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหกับพนักงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ
ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหก
รั่วไหลอยางตอเนื่องทุกป
การฝกซอมแผนฉุกเฉิน
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพรอม
กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ํามันหกรั่วไหลและหมอไอน้ํารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝกอบรม ทบทวนความรูให
พนักงานอยางสม่ําเสมอและฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ในการทํางาน ลด
ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย ตอองคกร
และชุมชนใกลเคียง
6. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทยอยมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจการของบริษัท
และบริษัทยอย ที่แสดงเจตนารมณใน การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน อีกทั้งชวยลด
ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการดานสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดําเนิน
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนควบคูไปกับการดําเนินกิจการขององคกร ทั้งนี้ บริษัท
ยอยไดสงเสริมการเรียนรูสําหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
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สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมและสรางคุณคาตอสังคม
บริษัทและบริษัทยอยสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานรวมทําประโยชนตอชุมชนและสังคม ใหพนักงานเขาใจถึง
ความเสียสละความรวมมือ ความสามัคคี สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัท
ยอยยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานใหเปนหนึ่งเดียวกัน รวมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
โครงการ CSR ปนน้ําใจสูสังคม
บริษัทและบริษัทยอยมีวัตถุประสงคหลักในการสนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณ
โรงงานบริษัทยอยตั้งอยู หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารตางๆ โดยบริษัทยอยสนับสนุนอุปกรณการเรียน ทุนการศึกษา
อุปกรณกีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชจําเปนตางๆ นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทไดดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่องมา
โดยตลอด

การรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงการปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทั้ง
องคกรใหมีสวนรวมใน ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท
ประกอบกับการที่บริษัทไดเขารวม โครงการ CSR-DIW และไดผานการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เปน
ผูประกอบการตอสังคมอยางมีสวนรวม มีความตอเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดําเนิน
ธุรกิจที่ผานมา จึงไมเปนที่ปรากฏวาบริษัทยอยไดรับคําขอรองเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง
ทั้งนี้ บริษัทยอยมีความมุงมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เพื่อมิ
ใหสรางผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
7. การจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงานอยาง
คุมคา โดยไดกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาและแนวทางปองกันและควบคุมไมใหการดําเนินธุรกิจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ทั่วทั้งองคกรเพื่อดูแลและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น
โดยจัดใหมีคณะทํางานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซึ่งเปนคณะทํางานของระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคนภายในองคกรและคูคา โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม ISO 14001
บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน
เพื่อควบคุมดูแลติดตามการดําเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจของบริษัทยอยใหมีการใชพลังงาน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และเกิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มน อ ยที่ สุ ด โดยตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในด า น
รับรองความถูกตอง...........................................
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สิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบขอกําหนดที่
เกี่ยวของกับการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกให
พนักงานเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ปองกันปญหามลพิษดาน
สิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืนและคุมคา ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม
ซอมแซมแลวใช หลีกเลี่ยงการใชและสงเสริมใหมีการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวัง ดูแลและปองกันอยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมการพัฒนาในการจัดทําระบบการจัดการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ซึ่งทุก
การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมนั้นสอดคลองตามระบบมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม พรอมกําหนดเปาหมายเพื่อใชเปนแนว
ทางการ ดําเนินงานดานพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใชพลังงานและวัตถุดิบใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุด โดยใหผูบริหารและพนักงานทั่วทั้งองคกรยึดเปนแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบายการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
1. มุงมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสําคัญที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมขององคกร
2. สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมพัฒนาดานการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบทางดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต การจําหนาย การใชงาน
การจัดการของเสีย รวมถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและคุมคา
4. สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใหทุกกิจกรรมของบริษัท มุงปรับปรุงและพัฒนาการ
ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เพื่อลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. สงเสริมระบบการจัดการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดการใช
ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม ซอมแลวใช หลีกเลี่ยงการใช และสงเสริมใหมีการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การ
เฝาระวังดูแลและปองกันอยางตอเนื่อง เพื่อดํารงคงไวซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
การจัดการดานพลังงาน
บริษัทยอยดําเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใชพลังงานในสํานักงานและโรงงานอยางตอเนื่องและยังคงให
ความสําคัญเกี่ยวกับการลดการใชพลังงาน เพื่อการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใชพื้นที่การ
ทํางานใหเหมาะสม จัดใหมีคณะทํางานการจัดการพลังงาน โดยใหความสําคัญกับการลดการใชพลังงาน และลดการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจก (คารบอนไดออกไซด) ไปในขณะเดียวกัน โดยผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การบริหารจัดการ
การใชไฟฟาในอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน การผลิต การมีสวนรวมของพนักงานใชพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพ การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตามแผนงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
การจัดการดานสิ่งแวดลอม
บริษัทยอยใหความสําคัญดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มุนเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน โดยไม
กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสีย
และมลพิษที่เกิดขึ้น ไมใหเกินคามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลด
รับรองความถูกตอง...........................................
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มลพิษ และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทํางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
บริษัทและบริษัทยอยดําเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ใหมีการปฏิบัติตาม
แนวทางการพัฒนาดานการใชทรัพยากรอยางสม่ําเสมอซึ่งทําใหสามารถลดการใชทรัพยากรซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตลง
ได อยางตอเนื่อง พรอมกันนี้บริษัทยังคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคานอกเหนือจากการใชวัตถุดิบใหเกิด
ประสิทธิภาพอยางสูงสุดโดยใชกระดาษรีไซเคิลอันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
และการบริหารงานของ บริษัทอีกดวย
การจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทยอยใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักวามลพิษทางอากาศสงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทยอยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการการผลิตเปนประจําทุกป เพื่อปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพ
อากาศไมใหสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและชุมชนรอบขาง
ในป 2563 บริษัทยอยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีคาไมเกินมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
มลภาวะทางอากาศ UWC
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตรวจวัดระหวางวันที่ 23-24 ก.ค. 2563)
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห (mg/m 3)
สถานีตรวจวัด
PM 10
PM 2.5
บริเวณหลังโรงชุบ
0.026
0.016
มาตรฐาน
0.120
0.05
การประเมินผล
ผาน
ผาน
มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัด
ระบบ
คา
หนวยวัด
คาที่วัดได
พารามิเตอร
บําบัด
มาตรฐาน
1. Air Emission
1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg/m 3
<200
2.265
3
Quality
2) Phosphate
Scrubber mg/m
0.433
Monitoring
3) Sulfur Dioxide (SO2)
ppm
<60
<1.3
4) Carbon monoxide (CO)
ppm
<690
384.0
3
2. Working Area Air 1) Hydrogen Chloride
Scrubber mg/m
<2
0.014
Quality
2) Benzene
mg/m 3
<0.5
<0.010
3
Monitoring
3) Lead (Pb)
mg/m
<0.05
ไมมีการผลิต
3. Sound Level
8 hrs. (Working hours)
Monitoring
dB(A)
<85
- 1st Drawing
85.0
(8 ชม. การทํางาน)
- PCW1
dB(A)
<85
ไมมีการผลิต
รับรองความถูกตอง...........................................
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ระบบ
บําบัด

พารามิเตอร

4. Heat Stress
Monitoring

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

แบบ 56-1 ประจําป 2563
หนวยวัด
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

-

องศา
เซลเซียส

คา
มาตรฐาน
<85
<85
<85
<85
<85
<85
<85

งานปาน
กลางไมเกิน
32 0C

คาที่วัดได
96.0
81.0
80.0
70.0
ไมมีการผลิต
82.0
74.0
30.4
ไมมีการผลิต
29.5
29.8
29.8
29.2
ไมมีการผลิต
30.4
30.4

มลภาวะทางอากาศ UWC
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ตรวจวัดระหวางวันที่ 23-24 ก.ค. 63)
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห (mg/m 3)
สถานีตรวจวัด
PM 10
PM 2.5
บริเวณหลังโรงชุบ
0.026
0.016
มาตรฐาน
0.120
0.05
การประเมินผล
ผาน
ผาน

การปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มีคาไมเกินมาตรฐานดังนี้

รับรองความถูกตอง...........................................
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แหลงกําเนิด

พารามิเตอร

หนวยวัด

ปริมาณที่
ตรวจวัดได

ปลอง
เชื้อเพลิง
กาซธรรมชาติ

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

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

1.2
517
4.91
333.29
16.8
5.1
6.0
2.0

คา
มาตรฐาน
60
20
120

การจัดการคุณภาพน้ําเสีย
บริษัทยอยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ําที่ปลอยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนํามาบําบัดทางเคมี เพื่อให
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ซึ่งน้ําเสียจากกระบวนการผลิตจะไมปลอยออกนอก
โรงงานแตจะมีบอพักน้ํา และนําน้ํากลับมาใชมาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนํามารดน้ําตนไม เปนตน
ในป 2563 บริษัทยอยมีการตรวจติดตามระบบน้ําเสียจากการผลิตมีคาไมเกินมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
ระบบน้ําเสียจากการผลิต UWC
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง
ดัชนีที่วิเคราะห

คาที่วัดได

คามาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.

7.0
< 5.0
< 25
<40
ND (<0.02)

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

ผลการวิเคราะห คุณภาพน้ําทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2560 พบวาดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งที่ทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑที่มาตรฐานกําหนด
หมายเหตุ ND = ไมสามารถตรวจวัดได
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ระบบน้ําเสียจากการผลิตของ RWI
พารามิเตอร
1. pH
2. Total Suspended Solids
3. Total Dissolved Solids
4. Oil & Grease
5. Chemical Oxygen Demand
6. Biology Oxygen Demand
7. Dissolved Oxygen
8. สี @ Original pH
9. สี @ pH 7.0

ระบบบําบัดน้ําเสีย

ผานระบบบําบัด
ทางเคมี
ของหนวยงานเคมี
และน้ําเสีย

แบบ 56-1 ประจําป 2563

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

คาที่วัดได
6.8
0.2
1,240
2.5
13
2
7.13
10
12

การจัดการของเสีย
บริษัทยอยไดแบงขยะเปน 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซึ่งบริษัทยอยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนํากลับมาใชใหมได และขยะยอยสลายถูกวิธี
สอดคลองตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 โดยมี
การจัดทําขอปฏิบัติการกําจัดตั้งแตการคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพใหมีความพรอมในการขนสง
และคัดเลือกผูรับเหมากําจัดขยะที่ไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งจะไมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริษัท
ยอยและสังคม ดังนี้
ในสวนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ของ UWC ที่เกิดขึ้นในโรงงานมีวิธีการกําจัดดังนี้
กากของเสีย
วิธีการกําจัด
บริษัทที่กําจัด
1. ขยะมูลฝอย
นําไปคัดแยกฝงกลบ
สํานักงานเขตมีนบุรี
2. เศษลวดและโลหะ
นํากลับไปหลอมใหม
บริษัท ยุทธพงษ เพลเล็ทมิลล จํากัด
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
ปรับเสถียรและฝงกลบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสตฯ จํากัด(มหาชน)
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
4. - เถาสังกะสี
Reuse
บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท จํากัด
- Zinc Dross
บริษัท นวภัทรกิจ จํากัด
หางหุนสวนจํากัด นัฐวุฒิ พาณิชย
หางหุนสวนจํากัด สามพรานฟาวนดีร
บริษัท ทีเอ็มบี(ไทยแลนด) จํากัด
5. น้ํามันไฮโดรลิคเกา
Reuse
บริษัท แซนดซอร จํากัด
6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ
แปรสภาพนําไปใชใหม บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จํากัด
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
การจัดการของเสียของ RWI
กากของเสีย
วิธีการกําจัด
1. ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน
นําคัดแยกและเผา
2. เศษลวดและเศษโลหะ
- นํากลับไปหลอมใหม
- นํากลับมาใชประโยชนใหมดวย
วิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อจําหนายตอ
3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย
ปรับเสถียรและฝงกลบ
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบู, หลอดไฟ,
เศษผาเปอนน้ํามัน,
กากตะกอนน้ําเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ
นํากลับไปใชประโยชนใหม
6. กรวดปนตะกั่ว

แบบ 56-1 ประจําป 2563

บริษัทที่กําจัด
เทศบาลมาบตาพุด
บริษัท ส.โชคชัย จํากัด

บริษัท เบตเตอร
เวิลดกรีน จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ

อางอิงตาม
ใบอนุญาตกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม

บริษัท ส.กนกการจัดการ
สิ่งแวดลอม จํากัด
บริษัท เอสซี แอนดซัน
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

นํากลับไปใชประโยชนใหม

10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
1. บริษัทอยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่การดําเนินงานของบริษัทมีการฝาฝนกฎหมายใน
เรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอ อยางมีนัยสําคัญ
- ไมมี 2. การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสวนหรือถูกกลาวหาวา มีผลระทบดานลบตอสังคม สิ่งแวดลอม หรือไม เปนไปตาม
หลักการ 8 ขอ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเปนขาวตอสาธารณชน และเปนกรณีที่อาจกระทบตอการประกอบธุรกิจ
ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ
- ไมมี 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
รายละเอียดอยูในหัวขอ 10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ป 2563 เห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซึ่งทุกทาน
เขารวมประชุมดวย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบ
ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กําหนด จํานนวน 17 หลักการ และใชหลักการพิจารณาตามแนวคิด
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องคประกอบ
อันไดแก ประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information &
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองคกรมีขั้นตอนและ
กระบวนการทํางาน การสื่อสารขอมูลรวมกัน และกระบวนการติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอยางเปนอิสระ นําเสนอรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสําคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายใน
รวมกัน และแสดงความเห็นชอบตอความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขอบกพรองที่พบในกิจกรรมงาน
ตางๆ พิจารณาความครบถวนตามหลักการที่กําหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติมและมีขอเสนอแนะ
ใหแกฝายบริหาร เพื่อจัดใหมีการทบทวนและติดตามรายการที่มีประเด็นสําคัญใหบริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และ
ดําเนินการอยางเหมาะสม พอสรุปไดแตละสวนดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสรางองคกร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายอยางแนชัด เพื่อประโยชนในการ
ติดตามตรวจสอบในการดําเนินงาน บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงาน
ยอยเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแตละปโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ
สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไวอยางชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทไดมีการติ ดตามปจ จัยความเสี่ยงตางๆ เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษีอากร อั ตรา
แลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และตนทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจคงสภาพ
ดําเนินการอยูได และไดมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมพนักงานในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสถานการณสภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่จะมีตอผลการ
ดําเนินงาน ตอการขาย ตอตนทุนและการทํากําไรของบริษัทอยางสม่ําเสมอ ในแตละหนวยงานผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยงานของตน เพื่อหามาตรการปองกัน
และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอกิจการและพนักงานที่องคกรยอมรับได และไมสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหารตามลําดับ
ขั้นไวอยางชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีความโปรงใส ดูแลผลประโยชนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนได
เสีย และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และผูบริหาร บริษัทไดมีมาตรการในการอนุมัติ โดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว โดยธุรกรรมนั้นตองกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท
ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธของบริษัททําหนาที่ในการติดตามและดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดไดอยางเหมาะสม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร ที่ทันสมัยและมี
ระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองคกร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได และไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุน
องคกรใหมีความคลองตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอยางชัดเจน
บริษัทมีชองทางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วถึงทั้งองคกร
โดยขอมูลที่สําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีชองทางการสื่อสารจาก
พนักงานขึ้นตรงสูผูบริหารระดับสูงไดอีกดวย
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่ อใหมั่นใจได วา มาตรการและระบบการ
ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา และบริษัท
ไดจั ด ใหพ นัก งานระดับ หัว หนา งานมี ก ารติด ตามผลการปฏิบั ติง านของผูใ ตบั ง คั บ บั ญชา และยัง จัดใหมี การตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ฝายบริหารใสใจตอการบริหารจัดการที่รวดเร็วและ
สัมฤทธิ์ผลตรงตามเปาหมาย สามารถรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระและครบถวนเพียงพอ มี
หนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ ผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม มีความเปนอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่
ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและรายงานประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบกิจการ
ของบริษัทและบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ การควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

ผูบริหาร หรือที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการ
เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
หัวหนางานตรวจสอบภายใน บริษัทแตงตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดํา รงตําแหนงหัว หนางานตรวจสอบภายใน มีหนา ที่ในการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมพิจ ารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสํา คัญอยา งเพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรื อ
กระบวนการทํางาน มีการจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูบริหารทุกสวนงานมีสวนรวมในการ
พิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา
หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวดลนภา สอดสองจิตร ดํารงตําแหนงเปน
หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท
(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2563

12. รายการระหวางกัน
12.1 การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทรายการ

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุน
รอยละ 37.61
และมีกรรมการรวมกัน

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

บริษัท ระยองไวร
อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(ENS)

บริษัทถือหุน
รอยละ 72.93
และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทถือหุน
รอยละ 100.00
และมีกรรมการรวมกัน

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ

มูลคา
รายการ
(ลานบาท)
0.72
0.19

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

6.78
110.00
9.79
0.58
0.22
3.88
3.23
0.72
0.19
3.85

0.36
0.10

บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ย อ ยเช า
ชวงพื้นที่ตอจากบริษัทเพื่อ
ใชเปนพื้นที่สํานักงาน
เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ย อ ยเช า
ชวงพื้นที่ตอจากบริษัทเพื่อ
ใชเปนพื้นที่สํานักงาน
เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

บริษัท เอเวอรกรีน
ไบโอแมส จํากัด
(EBM)

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอรไพรส จํากัด
(WJC)

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทถือหุน
รอยละ 100.00
และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทถือหุน
รอยละ 94.25
และมีกรรมการรวมกัน

ประเภทรายการ

แบบ 56-1 ประจําป 2563
มูลคา
รายการ
(ลานบาท)

- เงินกูยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยจาย
- ดอกเบี้ยคางจาย
- คาเชาสํานักงาน

35.00
2.23
0.11
0.94

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

8.46

- ดอกเบี้ยคางรับ

0.57

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

49.19

- ดอกเบี้ยคางรับ

14.96

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ

1.93

ความจําเปนและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งใน
บริษัท
บริ ษั ท ให บ ริ ษั ท ย อ ยเช า
ชวงพื้นที่ตอจากบริษัทเพื่อ
ใชเปนพื้นที่สํานักงาน
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งใน
บริษัทยอย โดยใชเปนทุน
หมุนเวียนและนําไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
ให กู ยื มระ ยะสั้ น โดย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห ง ล บ อั ต ร า ร อ ย ล ะ
1.75 ตอป
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล อ งใน
บริษัทยอย โดยใชเปนทุน
หมุนเวียนและนําไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
ให กู ยื มระ ยะสั้ น โดย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเงิ น 3
แ ห ง ล บ อั ต ร า ร อ ย ล ะ
1.75 ตอป
เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จํากัด
(UKB)

เปนบริษัทยอยของ
UWC ถือหุนรอยละ
99.99

บริษัท ไดเมท (สยาม)
จํากัด (หมาชน)
DIMET

บริษัท อีเอ็มซี จํากัด
(มหาชน)
(EMC)

เปนบริษัทรวมของ
UWC ถือหุนรอยละ
24.99

มีผูถือหุนรวมกัน

ประเภทรายการ
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
คางรับ
- คาเชาสํานักงานและ
คาบริการ
ซื้อขายหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพย

แบบ 56-1 ประจําป 2563
มูลคา
ความจําเปนและความ
รายการ
สมเหตุสมผล
(ลานบาท)
0.12
เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
0.19
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทยอย
0.36
0.19

เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทรวม

0.47
425.78

ธุ ร กิ จ ปกติ แ ละซื้ อ ขายใน
ราคาตลาด

12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในปที่ผานมาทั้งหมดเปนไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทยอย โดยมี
นโยบายในการทํารายการดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งดานนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจาก
ราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกันไวเปนสําคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
แลวเห็นวามีความเปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปในลักษณะเดียวกัน
ที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ฝายจัดการตองรายงานธุรกรรมภายใต
เงื่อนไขดังกลาวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส
รายการระหวางกันที่มิใชรายการปกติ หากมิไดมีขนาดของรายการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทกอน
เปนลําดับแรก และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจหนาที่ที่จะสามารถอนุมัติได การอนุมัติการทํา
รายการระหวางกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณาดวย โดยผูมีสวนไดเสียไมเขารวม
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บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
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ประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน แตถาขนาดของรายการระหวางกันมีขนาดที่เกินอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัทที่จะอนุมัติได คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการระหวางกันอยางเหมาะสม โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการที่กําหนดไวตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอ
สาธารณชนใหมีความถูกตองและครบถวน
12.4 แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือนอยลงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ สําหรับ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น
และกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทและหรือบริษัทยอย และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทและหรือบริษัทยอย
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