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1. บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน จํานวน 968,684,506 บาท  
เรียกชําระแล้ว จํานวน 745,141,929 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 745,141,929 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ     
1 บาท  หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี 

2. บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
 
 

 
 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท 
www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์  หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 
1. นายชินชัย  ลีนะบรรจง 111,294,200 14.94 
2. นางสาวชินรัตน์  ลีนะบรรจง 46,362,500 6.22 
3. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 38,310,400 5.14 
4. นางสาวชินรี  ลีนะบรรจง 37,174,700 4.99 
5. นางสาวชินสิรี  ลนีะบรรจง 37,173,000 4.99 
6 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 35,912,000 4.82 
7. นายชนะชัย  ลีนะบรรจง 31,304,500 4.20 
8. นางสาวชินภัทร  ลีนะบรรจง 23,833,500 3.20 
9. นายวรวิทย์  ลีนะบรรจง 12,326,600 1.65 
10. นายถาวร  เสรีดีเลิศ 12,291,200 1.65 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผูถื้อหุ้น 

ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
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สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบัน 

ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันคิดเปนรอยละ 6.41 ของจํานวนหุนท่ี

ออกและชําระแลวซ่ึงมากกวาเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซ่ึงกําหนดไววา

บริษัท ควรมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกวารอยละ 5 
 

(ข) กลุมผูถือหุนรายใหญท่ีโดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของ

บริษัทอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีการสงบุคลากรเขาเปนกรรมการท่ีมีอํานาจจัดการ (authorized director) 

- ไมมี – 
 

(2) รายชื่อผูถือหุนบริษัทยอย 

- บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ลําดับท่ี รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % 

1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 4,950,839,150 37.61 

2. นายน้ํา   ชลสายพันธ 239,585,791 1.82 

3. นายจิรวุฒิ    คุวานันท 203,068,000 1.54 

4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 189,444,300 1.43 

5. นายชนะชัย  ลีนะบรรจง 145,276,200 1.10 

6. นายประพนธ  ลิ้มธรรมมหิศร 130,000,000 0.99 

7. นายวราวุธ  ยันตเจริญ 122,379,743 0.93 

8. นายมาส  บุญเหลอื 115,485,000 0.87 

9. นางกนกวัลย  ยอดวานิช 100,000,000 0.76 

10. นายพงศศักดิ์  ทิพยธวัชวงศา 93,088,100 0.70 

ลําดับท่ี รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % 

1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 445,425,950 72.93 

2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 31,100,500 4.89 

3. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 25,636,400 4.03 

4. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 6,828,000 1.07 

5. นายประพัฒน   ปยะจตุรวัฒน 4,600,000 0.72 

6. นางสาวอําพร  ศรีโพธิ์ทอง 3,944,000 0.62 

7. นายชาญศักด์ิ  เฟองฟู 3,900,000 0.61 

8. นางวรรณา  อัคคนีวาณิชย 3,830,000 0.60 

9. นายน้ํา ชลสายพันธ 3,465,055 0.55 

10. นางสาวใจทิพย   ปงอักษร 2,869,100 0.45 
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- บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด (มหาชน) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  
 

 

 

 

 

 

 
 

(3) ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานของ

บริษัทและสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน 

- ไมมี - 
 

(4) การถือหุนไขวระหวางกัน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทไมมีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน 
 
 

 
 

(1) หลักทรัพยแปลงสภาพ 

- ไมมี – 

(2) หลักทรัพยท่ีเปนตราสารหนี้ 

- ไมมี – 
 
 

 
 

บริษัท มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก

ภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใด และการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ

ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือเวนแตในกรณีท่ีบริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 
 

ขอมูลการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา 

 ป 2563 2562 2561 2560 2559 

เงินปนผลตอหุน 0.00** 0.00** 0.00 0.00 0.00 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (0.2639) (0.6545) 0.4195 0.0093 (0.13) 

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหต ุ** ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2564 มีมติใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2564 ซ่ึงกําหนดใหมีข้ึนในวันท่ี 30 เมษายน 2564 เพื่ออนุมัติงดจายเงินปนผลเน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงาน

ขาดทุน 

 

 

ลําดับท่ี รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน % 

1. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 4,839,991 100.00 

2. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 6 0.00 

3. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล 2 0.00 

4. นางสาวโรส  แสงสิลา 1 0.00 

7.3  การออกหลักทรัพยอื่น 

7.4  นโยบายการจายเงินปนผล 
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บริษัทยอย 

• บริษัท  เอื้อวิทยา  จํากัด  (มหาชน)  มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร

สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลใน

อัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใช

เพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัท 

• บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส  จํากัด (มหาชน)  มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีท่ีบริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด 

• บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด  มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษี   เวนแตในกรณีท่ีบริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด 

• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด  มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีท่ีบริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด  

• บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษี เวนแตในกรณีท่ีบริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด  

• บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด  มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเวนแตในกรณีท่ีบริษัทยอยมีแผนการลงทุนเพ่ิมเติมหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด   
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ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท 

ซ่ึงมีความเหมาะสมตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน หลังจากการประชุมสามัญผู ถือหุนทุกคร้ัง 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพ่ือแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ในป 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมาย

อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน  

แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดนั้นตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร  

ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย 
 

 จํานวน (คน) สัดสวน 

รอยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 4 1 4 44.44 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1 - 1 11.12 

กรรมการอิสระ 4 - 4 44.44 

รวม 8 1 9 100 
  

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการท้ังคณะซ่ึง

เปนสัดสวนท่ีมากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
 
 

 
 

ณ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทท่ีปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย มีจํานวน 9 คน 

ประกอบดวย 

รายชื่อกรรมการบริษัท ตําแหนง ปที่ไดรับการแตงต้ัง 
จํานวนป 

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 

 

8.  โครงสรางการจัดการ 

 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท 

และผูบริหาร 

ยกมา 

ป 2562 

เพ่ิม (ลด) 

ระหวาง ป 2563 
ป 2563 

กรรมการ/

ผูบริหาร 

กรรมการ/ 

ผูบริหาร 

กรรมการ/ 

ผูบริหาร 

คิดเปน  

% 

1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   35,912,000 ไมมี 35,912,000 4.819 

2. ผศ.ดร.สุลักษมณ            ภัทรธรรมมาศ ไมมี ไมมี ไมมี - 

3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง 1,412,000 ไมมี 1,412,000 0.19 

4. ดร.วิศิษฐ            องคพิพัฒนกุล ไมมี ไมมี ไมมี - 

5. นายยรรยง         วัฒนวงศพิทักษ ไมมี ไมมี ไมมี - 

6. นายจักรธาร โยธานันท ไมมี ไมมี ไมมี - 

7. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค ไมมี ไมมี ไมมี - 

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล ไมมี ไมมี ไมมี - 

9. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง ไมมี ไมมี ไมมี - 

10. นายคมวุฒิ พรนราดล ไมมี ไมมี ไมมี - 

11. นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ ไมมี ไมมี ไมมี - 

12. นางสาวดลนภา สอดสองจิตร ไมมี ไมมี ไมมี - 

13. นางสาววิลัยรัตน ออทอง ไมมี ไมมี ไมมี - 
หมายเหตุ :      - คูสมรส และบุตร ไมไดถือหุน 

                    - ลําดับท่ี 10 - 13 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2563 

 กรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกับ      

นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง หรือ        

นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรชัย  ลีนะบรรจง หรือ นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล  และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

ประวัติขอมูลสวนบุคคลของกรรมการ 

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชี และเลขานุการบริษัท 
 

องคประกอบคณะกรรมการบริษัท 

 ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ 16 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย

กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ   

ท้ังหมดนั้น ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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การแตงต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท 

-  วิธีการแตงต้ัง 

1) ผานที่ประชุมผูถือหุน 

ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ  ขอ 17   กําหนดใหกรรมการใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ

ตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม ขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเทากันเกิน

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 

2) ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ 21  กําหนดวา ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดเขา

เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคล

ซ่ึงเปนเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

โดยมติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 
 

-  วิธีการถอดถอน 

1) การออกตามวาระ 

ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการ

ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ

สวน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลง

กันเองเปนวิธีอ่ืน ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปน

ผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีจะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได       

  

2) การออกนอกวาระ 

ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ 19  กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ขอ 18 ดังนี้ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

4. ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 

5. ศาลมีคําสั่งใหออก 

ตามขอบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ขอ 22  กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออก

จากตําแหนง กอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการประชุมนั้น  
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คณะกรรมการบริษัท 

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. กํากับดูแลกิจการ  ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธท่ีสําคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ

ประจําป 

2. พิจารณา กําหนด  แกไข  เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาแตงต้ัง  ถอดถอน  และมอบอํานาจหนาท่ีใหแกคณะกรรมการบริหาร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยไปปฏิบัติ 

4. พิจารณาแตง ต้ัง และเปลี่ยนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร ประธาน

กรรมการบริหาร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดยอย 

5. กํากับดูแล  และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมท้ังการใช

ทรัพยสินของบริษัทไปในทางท่ีมิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 

7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ 

8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ       

สอบทาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซ้ือ การเชา และการเชาซ้ือทรัพยสินใหคณะกรรมการ

บริหาร  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

11. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัท

รวม และ/หรือ บริษัทอ่ืนในสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร 

12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน  บริหารเงิน  และการบริหารงาน อาทิ  การจัดหาแหลง

เงินกูระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น  ในสวนท่ีเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร 

13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือทรัพยสินในสวนท่ีเกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในสวนท่ีเกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

15. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ  ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ  และ/หรือ 

หลักทรัพยอ่ืนใดท่ีอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยอ่ืน

ท่ีมีความนาเชื่อถือท่ีจัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร 

16. พิจารณาและอนุมัติกอต้ังบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย 

17. พิจารณาและอนุมัติกอต้ังบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม 

18. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน รวมท้ังกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน  และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองท่ัวไป และ/หรือ

เงินปนผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีเสนอตอผูถือหุน 

19. พิจารณาแตงต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง 
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20. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
 

สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2563 

 คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะ ไวเปนการลวงหนา 1 ป และ

อาจนัดหมายเพ่ิมเติมเปนการประชุมพิเศษตามความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวม

ประชุม สรุปไดดังนี้ 
 

การประชุมของคณะกรรมการแตละชุด 
ป 2563 

รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น 

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 1 

คณะกรรมการบริษัท 5 

คณะกรรมการตรวจสอบ 6 

คณะกรรมการบริหาร 5 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1 

 

 

 

รายชื่อกรรมการ 

การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

สา
มัญ

 

ผูถ
ือห

ุน 

กร
รม

กา
ร

บร
ิษัท

 

   

กร
รม

กา
ร

ตร
วจ

สอ
บ 

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร 

กร
รม

กา
ร

พิจ
าร

ณ
า 

คา
ตอ

บแ
ทน

 

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร 

คว
าม

เส
ี่ยง

 

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง    1/1 5/5 - 5/5 - - 

2.  ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ  1/1 *4/5 - - - -

3.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  *0/1 5/5 - *4/5 - -

4.  ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล  1/1 5/5 6/6 - 1/1 -

5.  นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ  *0/1 5/5 6/6 - 1/1 -

6.  นายจักรธาร โยธานันท  1/1 5/5 6/6 - 1/1 -

7.  นายชาตรี ศรีอุทารวงค  1/1 5/5 - - - -

8.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล   1/1 5/5 - 5/5 - -

9. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง 1/     1/1 2/2 - 2/2 - -

10. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง  1/1 5/5 - 5/5 - - 

 

หมายเหตุ 

1/ ลาออกจากการดํารงตําแหนงเปน กรรมการ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 

*ไมสามารถเขารวมประชุมไดเนื่องจากติดภารกิจจาํเปน 

 

 
 

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 50 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   
 

 
 

 ผูบริหาร  หมายถึง  พนักงานของบริษัทผูดํารงตําแหนงทางบริหาร และ/หรือ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในทางการบริหาร

ของบริษัท และเปนผูบริหารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คือ กรรมการ

ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการลงมา (ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของบริษัท) ผูซ่ึง

ดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับ

บริหารในสายบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 6 ทาน ดังนี้  
 

รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 

1.นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง ผูอํานวยการฝายบัญชี & การเงินและการลงทุน 

3.นายคมวุฒิ พรนราดล ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

4.นางสาวจุฑามาส ศิริมาศ ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

5.นางสาวดลนภา สอดสองจิตร ผูชวยผูจัดการฝายกํากับและ IR 

6.นางสาววิลัยรัตน ออทอง ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

   

 

ประวัติขอมูลสวนบุคคลของผูบริหาร 

 โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  ผูบริหาร 
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โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ลําดับท่ี 1 -6  คือผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

(1) 

ผูอํานวยการฝาย 

ตรวจสอบภายใน 

(3) 

คณะกรรมการ 

พิจารณาคาตอบแทน 

ผูชวยผูจัดการ 

ฝายกํากับและ IR 

 (6) 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ผจก.ฝายทรัพยากรบุคคล 

และธุรการ (4) 

ฝายตรวจสอบ 

ภายใน 

 

ฝายกํากับ 

และ IR 

 

ฝายบัญชี & การเงิน

และการลงทุน 

ผูชวยผูจัดการฝาย

บัญชีและการเงิน 

(5) ผจก.เลขานุการผูบริหาร 

และ HR 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

และธุรการ ผูอํานวยการฝาย 

ฝายบัญชี & การเงินและ

การลงทุน (2) 
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1.  เลขานุการบริษัท 

 บริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีดําเนินกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันไดแก การประชุม

คณะกรรมการและผูถือหุน ตลอดจนการใหคําแนะนําแกกรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดําเนินการใหถูกตองตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของตางๆ อีกท้ังดูแลใหกรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยาง

ถูกตอง ครบถวน  โปรงใส และสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐานกํากับดูแลกิจการท่ีดี พรอม

ปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563  มีมติแตงต้ัง 

นางสาวดลนภา  สอดสองจิตร  เปนเลขานุการบริษัท   
 

องคประกอบและคุณสมบัติ 

1. ตองมีความรูข้ันพ้ืนฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย   

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. ตองมีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และขอพึงปฏิบัติท่ีดีในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ 

3. มีความรูในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารท่ีดี 
 

(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 

2.  ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการบัญชี   

 บริษัทจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลดานบัญชีและการเงิน เพ่ือใหการจัดทํารายงานทางการเงินมี

คุณภาพและการกํากับดูแลมีความสอดคลองกันกับแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัท

มอบหมายใหนางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ซ่ึงไดรับ

การอบรมพัฒนาความรูตอเนื่องดานบัญชี 12 ชั่วโมงตอป และเปนผูควบคุมดูแลการทําบัญชี ซ่ึงมีคุณสมบัติและเงื่อนไข

ของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

 (โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 

  

 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

- บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน) 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม                

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทท่ี

ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน

การเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ

เขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

8.3  เลขานุการบริษัทและผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

8.4  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
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(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 25,000.-บาท 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 15,000.-บาท  

(3)  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม)  

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 25,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธาน

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัท

ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ     

จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังละ 25,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัท     

ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใด

ท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุม

ในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(5)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการบริหาร

ท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ย

ประชุม 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร คร้ังละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใดท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
 

 ท้ังนี้ในป 2563  บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเปนจริงเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

970,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

100,000.- - - - - 100,000.- 

2.  ผศ.ดร.สุลักษมณ   ภัทรธรรมมาศ 

- รองประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

60,000.- - - - - 60,000.- 

3.  นายธีรชัย     ลีนะบรรจง  

- รองประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

25,000.- - - - - 25,000.- 

4.  ดร.วิศิษฐ     องคพิพัฒนกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการพิจารณา 

   คาตอบแทน 

175,000.- - 150,000.- 25,000.- - 250,000.- 

5.  นายยรรยง   วัฒนวงศพิทักษ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

75,000.- - 90,000.- 15,000.- - 180,000.- 

6. นายจักรธาร    โยธานันท 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
(ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 
2562) 
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

75,000.- - 90,000.- 15,000.- - 180,000.- 

7. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

75,000.- - - - - 75,000.- 
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8.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

45,000.- - - - - 45,000.- 

9.  นางสาวอุศรา    ภัตตาตั้ง 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

(ลาออกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563) 

10,000.- - - - - 10,000.- 

10.  นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

45,000.- - - - - 45,000.- 

รวมทั้งสิ้น 585,000.- - 330,000.- 55,000.- - 970,000.- 
 

(ข) คาตอบแทนของผูบริหาร                

 คาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ

ผูบริหารในระดับเทียบเทารายท่ีสี่ทุกราย มีดังนี้ 
 

 

คาตอบแทนรวม 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

รูปเงินเดือน  เงินพิเศษ คาเบี้ยเลี้ยง  

คาเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม  

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

5 5.58 6 10.33 

  

(2) คาตอบแทนอืน่ หรอืสิทธิประโยชนอืน่ๆ 

 บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจาก

บริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของบริษัท 

 

(1)   คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัท 

- ไมมี - 

 (2)   คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 
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กรรมการบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายท่ีสี่ทุกราย 

มีจํานวนท้ังสิ้น 5 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยผูบริหารท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุน

ทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง  โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดในอัตราตั้งแตรอยละ 5-15 ของ

คาจางตามความสมัครใจของสมาชิก  หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงินเขากองทุน นายจางไมตองจายเงินสมทบให

สมาชิกผูนั้นในเดือนนั้นๆ เม่ือสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมท้ังสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตาม

เงื่อนไขของกองทุน 
 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

 บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2563  

เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2563  โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 เปนวงเงินรวม 2,500,000.-บาท  

ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป 2562 โดยกําหนดจายเปนรายคร้ัง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ 

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวน

คณะกรรมการบริษัท 
 

- บริษัทยอย 

• บริษัท  เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธาน

กรรมการบริษัทท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัท    

ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัท  ทาน

ใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ

คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  

 (3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม)  

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 25,000.-บาท  

ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนท่ีไดรับเงินเดือนประจํา

ของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขา

รวมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 15,000.-บาท ท้ังนี้

สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของ
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บริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวม

ประชุมคร้ังละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร คร้ังละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธาน

กรรมการบริหารท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัท   

ในเครือจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร คร้ังละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริหารทาน

ใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมได

รับคาเบี้ยประชุม 
 

 ท้ังนี้ในป 2563  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น  1,410,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ/ 

ตําแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิหา

ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

ร

หา
แล

ะพิ
จา

รณ
า

คา
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 

- ประธานกรรมการบริษัท 

 

160,000.- - - - 160,000.- 

2.  นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 

- รองประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

40,000.- - - - 40,000.- 

3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ     พินิจารมณ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

120,000.- - 300,000.- - 420,000.- 

4. นายเพียรชัย   ถาวรรัตน 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

120,000.- - 165,000.- 25,000.- 310,000.- 

5. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

120,000.- - 180,000.- 15,000.- 315,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ 

ตําแหนง 

คาตอบแทน (บาท) 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิษัท

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บร
ิหา

ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

ร

หา
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ะพิ
จา

รณ
า

คา
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นางสาวอรชุลี  หลอสมิทธิกุล 

- กรรมการบริษัท 

- รองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายการเงิน 

   และบัญชี 

- กรรมการบริหาร 

- CFO (รักษาการ) 

40,000.- - - - 40,000.- 

7. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

70,000.- - - 55,000.- 75,000.- 

8.  นายสุรพงศ  แซยอง 

- กรรมการบริษัท 

- รองกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ 

  และปฏิบัติการ 

- กรรมการบริหาร 

35,000.- - - - 35,000.- 

9.  นายศราวุฒิ   ทรัพยมากมี 

- กรรมการบริษัท 

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายธุรกิจเสาสง 

- กรรมการบริหาร 

(ลาออกเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563) 

15,000.- - - - 15,000.- 

รวมทั้งสิ้น 720,000.- - 645,000.- 45,000.- 1,410,000.- 
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            (ข) คาตอบแทนผูบริหาร              

   คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร

ในระดับเทียบเทารายท่ีสี่ทุกราย มีดังนี้ 
 

 

คาตอบแทนรวม 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน  คาวิชาชีพ  เงินประกันสังคม  

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

9 21.49 5 11.74 

 

 

 

 

(2) คาตอบแทนอืน่ หรอืสิทธิประโยชนอืน่ๆ 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะ

กรรมการหรือพนักงาน ซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของบริษัท 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ  สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563  โดยผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2563 และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2563 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563  เปนวงเงินรวม 1,900,000.-บาท  ซ่ึงตามสัดสวนกรรมการท่ีลดลงเม่ือเทียบกับป 

2562 โดยกําหนดจายเปนรายคร้ัง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิง

จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท 
   

• บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 25,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธาน

กรรมการบริษัทท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัท      

ในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใด  

ท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ     

คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  

(3)  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม)  
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• เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังละ 25,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับ

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ี

ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุม ครั้งละ 

20,000.-บาทแทน 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือน

บริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร คร้ังละ 15,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธาน

กรรมการบริหารท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัท      

ในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 

• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใด

ท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับ  

คาเบี้ยประชุม 
 

 

 ท้ังนี้ในป 2563  บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตาม

ความเปนจริง  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 870,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คาตอบแทน  (บาท) 

คณ
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รว
ม 

1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูจัดการ 

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

80,000.- - - - 80,000.- 

2.  นายวรวิทย    ศิริวัฒนวิมล 

- รองประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

60,000.- - 150,000.- 25,000.- 235,000.- 

3.  นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

60,000.- - 90,000.- 15,000.- 165,000.- 
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รายชื่อกรรมการ/ 

ตําแหนง 

คาตอบแทน  (บาท) 
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ิษัท
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า 
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รว
ม 

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 

4.  นายอณิวุฒิ   พงษไพจิตร 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

60,000.- - 90,000.- - 150,000.- 

5.  นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 

- กรรมการบริษัท 

20,000.- - - - 20,000.- 

6.  นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

(ลาออกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563) 

 

5,000.- - - - 5,000.- 

7.  นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

40,000.- 30,000 - 5,000.- 75,000.- 

8.  นางสาวนงนุช  คําไชยเทพ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

20,000.-  - - 20,000.- 

9.  นายเจษฎา  ศรศึก 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหาร 

60,000.- 60,000.- - - 120,000.- 

รวมทั้งสิ้น 405,000.- 90,000.- 330,000.- 45,000.- 870,000.- 
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(ข) คาตอบแทนผูบริหาร 

   คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหาร

ในระดับเทียบเทารายท่ีสี่ทุกราย มีดังนี้ 
 

 

 

คาตอบแทนรวม 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน เงินพิเศษ  คาเชาบาน   

เงินประกันสังคม  เงินกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ และคาใชจายผลประโยชนพนักงาน   

6 10.25 6 8.10           

 

 

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจาก

คาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแก

ผูบริหารของบริษัท 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

 บริษัท ระยองไวร  อินดัสตรีส  จํากัด (มหาชน) ไดจายคาตอบแทนกรรมการ  โดยผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 โดยผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563  และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2563  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 เปนวงเงินรวม 1,800,000.-บาท ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป 2562  โดยกําหนดจาย

เปนรายคร้ัง โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท 
  

• บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ

เขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ

เขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 
 

 

 

 ท้ังนี้ในป 2563 บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง เปนจํานวน

เงินท้ังสิ้น 8,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทน (บาท) 

1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ 5,000.- 

2.  นายวิทยา       รอยดวง กรรมการ - 

3.  นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง กรรมการ 3,000.- 

   

รวมทั้งสิ้น  8,000.- 
  

 (ข)  คาตอบแทนผูบริหาร 

   คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีดังนี้ 

 

คาตอบแทนรวม 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน  เงินพิเศษ    เงินประกันสังคม 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

1 2.71 1 2.70 

 

 

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการ

หรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของบริษัท 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 24 

เมษายน 2563  
 

• บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรสจํากัด 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ย

ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

 (2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน

การเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 
 

 ท้ังนี้ในป 2563 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด คาตอบแทนแกกรรมการ -ไมมี-  
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 (ข)  คาตอบแทนผูบริหาร 

   คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีดังนี้ 
 

 

คาตอบแทนรวม 

ป 2563 ป 2562 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

คน 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน  เงินประกันสังคม  และ 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

- - 1 1.84 

 

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจาก

คาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแก

ผูบริหารของบริษัท 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท   ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด  ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2563 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563  
 

• บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ย

ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

 (2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน

การเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 
 

 ท้ังนี้ในป 2563 บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ไดจายคาตอบแทนแกกรรมการตามความเปนจริง 

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  22,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง คาตอบแทน (บาท) 

1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 

 

ประธานกรรมการ 

และกรรมการผูจัดการ 

10,000.- 

2.  นางสาวอุศรา     ภัตราต้ัง กรรมการ 6,000.- 

3.  นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง กรรมการ 6,000.- 

รวมทั้งสิ้น  22,000.- 
 

 (ข)  คาตอบแทนผูบริหาร 

                - ไมมี – 

 

(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนใน

ฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของ

บริษัท 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท ไปป ไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2563 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563  
 

• บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป  2563 

(ก) คาตอบแทนกรรมการ คือ คาเบี้ยประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทท่ีไดรับ

เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ย

ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  กรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบี้ยประชุมคร้ังละ 5,000.-บาท  ท้ังนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดท่ีไดรับเงินเดือน

ประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน

การเขารวมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 
 

 ท้ังนี้ ในป 2563 บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด คาตอบแทนแกกรรมการ -ไมมี-  

  

 (ข)  คาตอบแทนผูบริหาร 

                - ไมมี – 
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(2) คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนใน

ฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของ

บริษัท 

(3) นโยบายและวิธีการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด ไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 และอนุมัติโดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 

24 เมษายน 2563   

 

   

 

1.  จํานวนพนักงานทั้งหมด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทและบริษัทยอย มีพนักงานท้ังสิ้น 405 คน แยกเปนดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

2.  การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี - 

3.  ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา 

            - ไมมี - 

4.  ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  

ในป 2563  บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และ

คาตอบแทนอ่ืนๆ  เปนจํานวนเงินรวม 172.73 ลานบาท  

• เงินเดือนและคาแรง 

คาตอบแทนรายเดือนท่ีจายใหพนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานใหกับบริษัท ซ่ึงจะพิจารณา

จากตําแหนงงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีตอองคกร 

• โบนัส 

เงินพิเศษท่ีจายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปนั้น โดยไมมีการกําหนดเปนอัตราตายตัว 

• เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือเปนสวัสดิการท่ีจัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการออมเงิน 

รวมท้ังเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ จะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 3.5 ของคาจาง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดใน

อัตราต้ังแตรอยละ 5-15 ของคาจางตามความสมัครใจของสมาชิก หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงินเขากองทุน  

รายละเอียด CEN UWC RWI ENS WJC PLE EBM รวม 

ฝายสํานักงาน 14 62 41 6 - - - 123 

ฝายผลิต - 185 86 14 - - - 282 

รวม 14 247 127 20 - - - 405 

8.5  บุคลากร 
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นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้นๆ เม่ือสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมท้ังสวน

เฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน 

 

5.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทและบริษัทยอยมุงม่ันในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายและสภาวการณ โดยอยูบนพ้ืนฐานของ

การสรางศาสตรแบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพ่ือใหพนักงานมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี

หลากหลายดาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

บริษัทและบริษัทยอยจึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู โดยเร่ิมจากการสํารวจความจําเปนในการ

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน การถายโอนความรูท่ีอยูในตัวพนักงาน

มาเปนคูมือการปฏิบัติงาน และการนําความรูมาประยุกตใชกับงานตลอดจนเกิดเปนนวัตกรรม ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมให

พนักงานไดฝกฝน ทบทวนความรูอยางสมํ่าเสมอ มีสวนรวมในการเรียนรูและแบงปนประสบการณทํางานของตนเองสู

เพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหความรูอยูคูกับองคกรตลอดไป 

บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับการฝกอบรมแบบการฝกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) 

โดยมีผูชํานาญในแตละงานคอยดูแลการฝกปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม มีวิธีการฝกอบรมท่ีมุงเนนไปในทางการ

ฝกปฏิบัติ ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหเหมาะกับงานนั้นโดยตรง ซ่ึงเกิดผลลัพธทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ตนทุนต่ํา และเปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติภายใตสถานการณจริง 

บริษัทและบริษัทยอยไดออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอยางครอบคลุมและตอบสนองตอทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยเนนในเชิงปฏิบัติท่ีผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติงานหรือนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได

ทันที  

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมขององคกร

โดยสงเสริมใหปฐมนิเทศพนักงานใหม เพ่ือสื่อสารใหระดับผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ ท้ังนี้บริษัทและ

บริษัทยอยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอยางตอเนื่องตามแผนการอบรมกําหนดใหครอบคลุมกับ

จํานวนบุคลากรท้ังหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทยอยยังไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือตอยอด

ความรูและแนวคิด 
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วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัท 

• ระยะสั้น 

- ดําเนินตามแผนธุรกิจ 

• ระยะกลาง 

- มุงเนนการลงทุน และสรางผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน 

• ระยะยาว 

- ผลประกอบการท่ีม่ันคงและย่ังยืนในทุกสถานการณ 

- สรางมูลคาและการเติบโตอยางย่ังยืนใหแกกลุมบริษัท 

 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากตระหนักดีวาการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ อันประกอบไปดวยการบริหารงานบนพ้ืนฐานแหง

ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไป

อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ม่ันคงและเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 

  

 

คณะกรรมการบริษัทตะหนักและใหความสําคัญในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเนนความโปรงใสของ

การดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสีย โดยมีหลักการท่ีเปนแนวทางสําคัญ

สําหรับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทยอยดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 

2. มุงม่ัน ทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ โปรงใส เพ่ือประโยชนสูงสุดตอองคกร ผูถือหุน      

นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียท้ังหมด 

3. กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ  จรรยาบรรณพนักงาน  และนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น     

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการให

สอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 

การเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพ่ือสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด 

บริษัทไดมีสวนรวมแสดงเจตนารมณโดยเขารวมกิจกรรมรณรงคกับภาคีเครือขายของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินการ

ปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การ

ตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพ่ือประโยชนทางธุรกิจ”  และ “การใหหรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชนอ่ืนใด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหเกิดการตอตานการทุจริตในวงกวาง 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 

 

9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทยอย 
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และเพ่ือระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทให

บริษัทเขารวมประกาศเจตนารมณในการเขาแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตใหมอีกคร้ัง ซ่ึง

ไดผานการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption Council : CAC)  ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัท

แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  ผานการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมท้ัง พนักงานของบริษัทยอย จะไม

เรียกรอง หรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด จากลูกคา คูคา  ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัทไมวากรณีใดๆ รวมถึงดําเนินการจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการการกระทําท่ีเขาขาย หรือสุมเสี่ยงใน

ลักษณะดังกลาว และกําหนดมาตรการในการคุมครองบุคคลใดๆ ท่ีรองเรียนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณพนักงาน  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพ่ือใหพนักงานและผูท่ีสวนเกี่ยวของสามารถท่ีจะแจง

เบาะแสอันควรสงสัยหรือขอรองเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ

บริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะ

รับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปน

ระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้ 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

โทร. (02) 049-1041     E-mail : wutichai@cenplc.com  

• เลขานุการบริษัท 

โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021   E-mail : dolnapa@cenplc.com  
 

  

 

 โครงสรางการจัดการในสวนคณะกรรมการบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 4 คณะ ไดแก 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. คณะกรรมการบริหาร 
 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศชองตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงทุกคนมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) กําหนด โดยมีหนาท่ี ความ

รับผิดชอบ และมีบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปนองคกรอิสระท่ีใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแล

กํากับกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานขอมูลทาง

9.2  คณะกรรมการชุดยอย 
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การเงินท่ีเสนอตอสาธารณชนและผูถือหุน สอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และ

การสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนง  

1.  ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการอิสระและ 
มีความรูดานบัญชีและการเงิน 

2.  นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรูดานการเงิน 

3.  นายจักรธาร โยธานันท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรูดานกฎหมาย  

    นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป  นับต้ังแตวันท่ี 26 เมษายน 2563 – วันท่ี 25 

เมษายน 2566  โดย ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล  และ นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ  เปนผูมีความรูและประสบการณใน

การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท (เขียนเฉพาะคนท่ีมีความรูดานบัญชี อยางนอย 1 คน) 

 ท้ังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท  บริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมไดดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดย

ในป 2563 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ประชุมครั้งที ่ วัน / เดือน / ป สาระสําคัญของการประชุม 

1 30 มกราคม  2563 

 

- สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- สอบทานการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

- อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสําหรับป 2564 

- สอบทานผลการดําเนินงานของผูตรวจสอบภายใน 

- ประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี 
 

2 2  มีนาคม 2563 

 

- สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของ 

ผูสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจําป 2562  

- การหารือรวมกันกับผูสอบบัญชีของบริษัท  

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาส 

-  ท่ี 4/2562 

- ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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3 18   มีนาคม  2563 

- เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

ประจําป 2563  

- จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4 15  พฤษภาคม  2563 

- สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสท่ี 1/2563 

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาส 

-    ท่ี 1/2563  

- ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

5 14  สิงหาคม  2563 

- สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ  

บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสท่ี 2/2563 

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาสท่ี 2/2563 

- ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

6 16  พฤศจิกายน  2563 

- สอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี

และงบการเงินของบริษัท ไตรมาสท่ี 3/2563 

- สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท  ไตรมาสท่ี 3/2563  

- ขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และ

ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง  

โยกยาย  ความดีความชอบ   และการเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนใด   

ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานหลักนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินการให     

ฝายบริหารจัดทํากระบวนการในการรับเร่ืองรองเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเร่ือง

รองเรียนซ่ึงครอบคลุมกระบวนการในการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินท่ีไม

เหมาะสมหรือในประเด็นอ่ืนๆ ดวย 

5. สอบทานโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง บุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม

ประชุมดวยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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7. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาและ

จําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกรณีท่ีมีนัยสําคัญ  ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังนี้ เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท  ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินกรณีท่ีมีนัยสําคัญ ใหมีความ

ถูกตองครบถวน 

9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

10. สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับรายงานทาง การเงินและ

การควบคุมภายใน 

11. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 

12. สอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน

หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหาร    

ความเสี่ยง รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม       

กฎบัตร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผู ถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

14. ใหมีอํานาจวาจางท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาใน

กรณีจําเปน 

15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

17. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ

ประเมิน พรอมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป 
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18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอในเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีได รับมอบหมายดังกลาว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ

บุคคลภายนอก  

9.2.2 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หมายถึง  กรรมการบริษัทท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ,  กรรมการและผูบริหารระดับสูง 

ในป 2563 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 คน ซ่ึงเปนกรรมการอิสระท้ังหมด ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

พิจารณาคาตอบแทน 
ตําแหนง 

 

1.  ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

2.  นายจักรธาร โยธานันท กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

3.  นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
 

 ในป 2563 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมรวมกันจํานวน 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2563 และพิจารณาจายคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

 อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑท่ีมีใชอยูในปจจุบัน 

2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 

3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพ่ือใหเกิดผลงานตามท่ีคาดหวัง ใหมีความ

เปนธรรมและเปนการตอบแทนบุคคลท่ีชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ 

4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวนการ

จายคาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม  

5.  พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑท่ีหนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําท่ีเกี่ยวของ 

6. พิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูจัดการและคาตอบแทน เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติ และใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและคาตอบแทนแก 

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / กรรมการผูจัดการ 

7. กําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ และนําเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให

คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ  ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   
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9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิไดเปนผูบริหารของบริษัท มีหนาท่ีรับผิดชอบ

ในการดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในป 2563  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  ไดมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 คน ซ่ึงเปนกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 

ดังนี้  
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตําแหนง  

1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ 

2.  นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 

3.  นายชาตรี ศรีอุทารวงค กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ 
 

 อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหเกิดความชัดเจน

ตอเนื่อง  เพ่ือการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังสื่อสารกับ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ 

2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท 

3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับธุรกิจหลัก

ของบริษัทคือดานการลงทุน เพ่ือใหสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลายท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงท้ังบริษัทใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทยอยหรือ

ผูบริหารบริษัทยอย ท่ีไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท โดยทําหนาท่ีในการดําเนินกิจการและบริหารกิจการ

ของบริษัทตามอํานาจหนาท่ี ท่ีมีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค 

และขอบังคับของบริษัท   

ในป 2563  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ไดมีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารรวมจํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตําแหนง 

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร 

3.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริหาร 

5.  นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง กรรมการบริหาร 
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 ในป 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง รวมท้ังสิ้น 5 คร้ัง โดยในแตละคร้ัง

จะมีผูบริหารระดับสูงของบริษัท คือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ซ่ึงดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร เขารวม

ประชุม เพ่ือรับฟงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  

คําสั่ง  และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ  การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทรวม 

กําหนดแผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การขยายงาน  การประชาสัมพันธ  และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานท่ีแตงต้ัง

บรรลุตามเปาหมาย 

3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจําปตามท่ีฝายจัดการเสนอกอนท่ีจะนําเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและอนุมัติ  ท้ังนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม

งบประมาณรายจายประจําป ในระหวางท่ีไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบในท่ีประชุมคราวตอไป 

4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามท่ีจะไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพยฝายทุน ไมวาจะเปนการซ้ือทรัพยสินถาวร 

เคร่ืองใชสํานักงาน  การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวร การเชา/เชาซ้ือ

ทรัพยสิน เกินกวางบประมาณ  ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอ่ืน  โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 

7. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม  และ/หรือ  การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ  

บริษัทรวม และ/หรือ  บริษัทอ่ืนในวงเงินไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเชื่อ  หรือการขอสินเชื่อใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ทําธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอ่ืน  ในวงเงินไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ  ในวงเงินไม

เกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว 

11. เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล  และ

ดานการปฏิบัติการอ่ืนๆ 

12. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท  การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือเงินปนผลประจําป  

เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  

13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยาง

หนึ่งอยางใด  โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคล

ดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหาร
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เห็นสมควร   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแกไขบุคคลท่ีไดรับมอบ

อํานาจ  หรือการมอบอํานาจนั้นๆ  ไดตามท่ีเห็นสมควร 

14. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน 

โดยใหมีอํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร  รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไข

ในการสั่งจายบัญชีของธนาคารตางๆท่ีบริษัทไดมีบัญชีอยู 

15. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม เพ่ือเพ่ิมชองทางในการลงทุน 

16. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/ หรือหนวยลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีอยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หนวยลงทุนใน

ตราสารหนี้ ในมูลคาการลงทุนในแตละสวนไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไวโดยอาจ

มอบหมายใหกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทํารายการซ้ือหรือขายแทนบริษัท 

17. พิจารณาเพ่ิมหรือลดสัดสวนการลงทุนใน บริษัทรวมและบริษัทยอยเพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ 

18. ดําเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ  ไป 
 

 

 ท้ังนี้  อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง  หรือรายการใด

ท่ีคณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย  หรือผลประโยชนใน

ลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามท่ีขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีมีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขท่ัวไป 
 

9.2.5 ประธานเจาหนาที่บริหาร    

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ท่ีดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหาร

ของบริษัท   

ในป 2563  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2563  เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  ไดมีมติแตงตั้ง 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
 

 อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารท่ัวไปของบริษัท 

2. มีอํานาจออกคําสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย 

3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ   แผนงาน  และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

บริหาร และดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท 

4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน   รายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ 
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6. กําหนดโครงสรางองคกร  อํานาจการบริหารองคกร  รวมถึงการแตงต้ัง  การวาจาง  การโยกยาย      

การถอดถอน การกําหนดเงินคาจาง  คาตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ 

และการเลิกจาง พนักงานในตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆของบริษัท ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนง

กรรมการบริหาร  และไมรวมถึงประธานกรรมการบริหาร  

7.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซ้ือทรัพยสิน เคร่ืองใชสํานักงาน    

ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติท่ีเกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดใหอํานาจไว 

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงิน   

ไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ทําลาย  ตัดบัญชี  ซ่ึงทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได       

มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา  อบรม  ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัท

ภายในประเทศ 

11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม  ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัทท่ี

ตางประเทศ  

12. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท 

13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทท่ีเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากร

บุคคล ท้ังบริษัทและบริษัทในเครือ 

14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทยอยในการเพ่ิมสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท 

15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  และขอบังคับของบริษัท 

16. พิจารณาและอนุมัติการใหกูยืม และ/หรือ การเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย และ/หรือ 

บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทอ่ืนในวงเงินไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

17. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกิจ

ปกติของบริษัท  ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว 

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 มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 6 คร้ัง ซ่ึงเปนการประชุมท่ีกําหนดไว

ลวงหนา โดยมีกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมดังตอไปนี้ 
 

รายชื่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตําแหนง 

จํานวนครั้ง 

ในการเขารวมประชุม 

1.  ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6/6 

2.  นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ กรรมการตรวจสอบ 6/6 

3.  นายจักรธาร  โยธานันท กรรมการตรวจสอบ 6/6 
   

 

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

ในป 2563 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 1 คร้ัง ซ่ึงเปนการประชุมท่ี

กําหนดไวลวงหนา โดยมีกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เขารวมประชุมดังตอไปนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

พิจารณาคาตอบแทน 
ตําแหนง 

จํานวนครั้ง 

ในการเขารวมประชุม 

1.  ดร.วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

1/1 

2.  นายจักรธาร โยธานันท กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 

3.  นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 

 

3. คณะกรรมการบริหาร 

ในป 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 5 คร้ัง ซ่ึงเปนการประชุมท่ีกําหนดไวลวงหนา 

โดยมีกรรมการบริหาร เขารวมประชุมดังตอไปนี้ 

รายชื่อ 

คณะกรรมการบริหาร 
ตําแหนง 

จํานวนครั้ง 

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) 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารมี

การประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการท่ีเปนผูบริหารหรือฝายบริหารเขารวมการ

ประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องท่ีอยูในความสนใจ 
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9.3.1 กรรมการอิสระ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน จากจํานวนกรรมการบริษัท ท้ังหมดจํานวน 

9 คน โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.44 ไดแก 

1. ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล 

2. นายยรรยง  วัฒนวงศพิทักษ 

3. นายจักรธาร  โยธานันท 

4. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค 
 

 บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีกําหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการอิสระใหตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนไดอยางเทาเทียมกันและไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน นอกจากนั้นยังมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ และสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดอยางสมํ่าเสมอ และสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ 

 ท้ังนี้ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 ไดกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเขมงวดกวาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.50  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  

บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของ

ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา  หรือผู

มีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ผูถือหุนรายใหญ  

หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ  ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการ  หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา  

มารดา  คูสมรส  พ่ีนอง  และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจ

ควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมท้ัง

ไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม  ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัท

ใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ  การเชา  หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการให  

หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง  

9.3  การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารสูงสุด 
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ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต 25 ลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะ    

ต่ํากวา ท้ังนี้การคํานวณภาระหนี้สินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ

พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้สินท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ

กับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปน  หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  

ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับแตงต้ังเปน

กรรมการอิสระ 

6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือมีผูอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันท่ี

ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึน  เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือ      

ผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา

ท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน          

ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว  กรรมการอิสระอาจ

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

ยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective decision) ได 
  

9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด 

 - การสรรหากรรมการบริษัท  ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  แตใน

กระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสม

ดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางาน

ท่ีไมดางพรอย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวง

ท่ีผานมา  โดยเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนท่ีจะนําเสนอตอท่ี

ประชุมผูถือหุน  เวนแตในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง  โดยมิใชเปนการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจ

พิจารณาแตงต้ังบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนงท่ีวางลงไดตามขอบังคับของบริษัท  

 ท้ังนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก

ท่ีบริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ท่ีผานมา 
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 - การสรรหากรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงต้ังกรรมการบริหาร โดยพิจารณาคัดเลือก

จากกรรมการบริษัท หรือผูบริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทยอยหรือผูบริหารบริษัทยอย โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถกําหนดนโยบาย กลยุทธ และกํากับดูแลให

มีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 - การสรรหากรรมการอิสระ  การสรรหากรรมการอิสระนั้น ใหเปนไปตามองคประกอบกรรมการบริษัท และ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด และตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และใหนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนบริษัท พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระ  

หากมีกรรมการอิสระพนจากตําแหนง บริษัทจะสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจํานวนกรรมการอิสระให

ครบถวนตามหลักเกณฑ  

 - การสรรหาผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  ซ่ึงปจจุบันบริษัทยัง

มิไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการแตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน

พิจารณาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีหลากหลายวิชาชีพท้ังดาน

อุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พรอมทักษะท่ีจําเปนในการบริหารงาน

ของบริษัท ดวยคุณสมบัติและนําประสบการณมาใชใหเปนประโยชนตอบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรม 

และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการท่ัวไปของคูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ดังนี ้

 1. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 

 2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง (Duty of Care) 

 3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต (Duty of Loyally) 

 4.  กรรมการตอง “รับผิดชอบ” (Accountable) ตอหนาท่ี 

 ในป 2563 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางกรรมการ ทําใหสัดสวนกรรมการท่ีเปนผูบริหาร กรรมการท่ีไมเปน

ผูบริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและไดปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเครงครัดโดย

มีกรรมการอิสระรอยละ 44.44 
  

  

 

 แนวทางการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทยอยท้ังหมดจะดําเนินการภายใตการกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบาย

และการควบคุมจากบริษัท โดยผานทางคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงนโยบาย เปาหมาย รวมท้ังกลยุทธของการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยท้ังหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติตอพนักงานท้ังหมดของบริษัทยอยจะปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ คานิยมองคกรเชนเดียวกับบริษัท เพ่ือใหเปนไปตาม

นโยบายแนวทางเดียวกับบริษัท 

 นอกจากนี้ในดานการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน รายการระหวางบริษัทและบริษัทยอย 

การไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายวา การดําเนินการหรือรายการตางๆ 

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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 อนึ่ง บริษัทไมมีขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทกับผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการ

บริษัทและบริษัทยอย (Shareholder Agreement) 
 

9.4.1 นโยบายในการคัดเลือกบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทในบริษัทยอย 

 เพ่ือใหการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเหมาะสมจากฝายจัดการดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดกลไกในการกํากับดูแลการควบคุม การบริหารงาน

ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

 ท้ังนี้ ในสวนของกรรมการบริษัท ซ่ึงดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร และถือวาเปนหัวหนาฝายบริหาร

ของบริษัทยอย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งจากบุคคลภายในองคกร โดยพิจารณาความเหมาะสม

ดวยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณในการทํางาน และมีความเขาใจในการคานิยมและวัฒนธรรมภายในองคกรเปนอยางดี 

ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหนโยบายตางๆ ของบริษัทดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีความตอเนื่อง 
 

9.4.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทไมมีบริษัทรวมมีแตบริษัทยอย ท้ังนี้บริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ 

ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการบริษัทยอย ตามสัดสวนการลงทุน เพ่ือกํากับดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตาม

นโยบายของบริษัท เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพ่ือ

เปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การ

เปดเผยขอมูลท่ีสําคัญตามหลักเกณฑของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑท่ีบริษัทปฏิบัติ เชน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการ

ไดมาและการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล การกํากับ

ดูแลกิจการตามท่ีบริษัทประกาศใช ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ    
 

 

9.4.3 นโยบายในการทํารายการที่เกี่ยวโยงและรายการระหวางกันของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 เนื่องดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ท่ีมีผล

บังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลักเกณฑใน

การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด บริษัทจึงไดกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ถือปฏิบัติตามท่ี

กฎหมาย กฎระเบียบกําหนดอยางเครงครัด โดยยึดหลักการดังนี้ 

- เปนรายการท่ีผานกระบวนการอนุมัติท่ีโปรงใส โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

- เปนรายการท่ีกระทําโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

- เปนรายการระหวางกันท่ีเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป ยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบาย

กําหนดราคา หรือมูลคาท่ีเหมาะสม 

ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงหรือรายการระหวางกันซ่ึงประกอบดวย 

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยการใชเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป และเปนหลักเกณฑเดียวกับการ

ทํารายการกับบุคคลอ่ืน หรือลูกคาท่ัวไป 
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2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะใชการพิจารณาโดยหลักเกณฑท่ีเปนเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป และมี

คาตอบแทนท่ีสามารถคํานวณไดหรือมีมูลคาอางอิง 

3. รายการเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพยระยะสั้น บริษัทจะใชการพิจารณาอยางรอบคอบ และสามารถ

แสดงใหเห็นไดวาเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป 

4. รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ เชน การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการ

ประเมินตามมูลคารวมของสิ่งตอบแทนท่ีจะไดหรือหรือท่ีจะให หรือมูลคาตามบัญชี หรือมูลคาตามราคา

ตลาดของทรัพยสินหรือบริการ แลวแตจํานวนจะสูงกวา 

5. รายการความชวยเหลือทางการเงิน ประกอบดวยการรับหรือการใหความชวยเหลือทางการเงิน บริษัท

พิจารณาอยางรอบคอบเปนธรรมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท 

ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกันท่ีไมเปนไปตามการคาท่ัวไป จะตองมี

การขอความเห็นชอบวามีความจําเปนและความเหมาะสมของรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติการทํารายการตอไป อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีรายการท่ีเกี่ยวโยง หรือรายการ

ระหวางกันนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบผูใหความเห็นชอบ ไมมีความชํานาญในเร่ืองดังกลาว บริษัทจะใหผูสอบบัญชี

ของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

หากบร ิษัทมีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกันอ่ืนๆ ท่ีเขาขายตามขอกําหนด และ/หรือ

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทจะปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

ท้ังนี้ บริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางในแบบแสดงรายงาน

ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  (แบบ 56-2) อยางครบถวน 

ในป 2563 บริษัทมิไดมีการกระทําใดๆ ท่ีเปนการผิดขอกําหนด กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงและ

รายการระหวางกัน โดยสรุปดังนี้ 

1. บริษัทไมมีรายการท่ีเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทท่ีไมใชบริษัทยอย 

2. บริษัทไมมีกรณีท่ีเปนการฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามนโยบายทํารายการท่ีเกี่ยวโยงและรายการระหวาง

กันของบริษัท  
 

9.4.4 นโยบายในการทํารายการไดมา หรือจําหนายซ่ึงสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย 

 เนื่องดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ท่ีมีผล

บังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑใน

การทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมา หรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินท่ีมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม 

2551 ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงไดกําหนดใหกรรมการ 

และผูบริหาร ถือปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบกําหนดอยางเครงครัด 

 ในกรณีท่ีบริษัทจะมีการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย เชน การซ้ือ การขาย การ

โอน การรับโอน การไดสิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือยกเลิกลงทุน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอฐานะและผลการ

ดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจะดําเนินการตามข้ันตอนท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดอยางเครงครัด โดยมีหลักการวา 
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1. การทํารายการตองโปรงใสและเปนธรรม 

2. บริษัทจะตองไดรับประโยชนสูงสุดเสมือนทํารายการกับบุคคลอ่ืน 

3. จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 

ในป 2563 บริษัทมิไดมีการกระทําใดๆ ท่ีเปนการฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทแลบริษัทยอย 

 บริษัทไมมีขอตกลงใดๆ ระหวางบริษัทกับผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการบริษัท

และบริษัทยอย (Shareholder Agreement) 
 

  

 

 บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีตองปฏิบัติตอบริษัท        

ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย  และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและตอตนเอง  ไมใชตําแหนงหนาท่ี

แสวงหาประโยชนเพ่ือตนเองและ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท  โดยไมนําขอมูลและ

ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน  และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนให

ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและบริษัทยอย  ท้ังนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝาฝนในการนําขอมูลภายใน

ของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง 

 นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเร่ืองดังกลาว  โดยกําหนด

บทลงโทษทางวินัยไว  ซ่ึงกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามท่ีกําหนด 

 ในป 2563 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามี

การใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 สําหรับการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบ

ขอมูลภายในทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  

นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหนาท่ีรายงาน

การถือครองหลักทรัพย  หากมีการซ้ือขายหุนของบริษัท  ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท  ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ี

จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามท่ีกําหนด   

 เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัท     

ทุกทานเปนการลวงหนา  เพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีควรงดเวนการซ้ือขายหลักทรัพย 

 ในป 2563 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดไมปรากฏวามีการซ้ือขายหุน

ในชวงเวลาท่ีหามมีการซ้ือขายหุน 

 

 

 

 

9.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
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9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 

 ในป 2563 บริษัท เอส พี ออดิท  จํากัด (“SP Audit”) เปนผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทและบริษัท

ยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ บริษัท จํานวนเงิน (บาท) 

1. บริษัท แคปปทอลเอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) 1,500,000.- 

2. บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 1,500,000.- 

3. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) 1,300,000.- 

4. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด 650,000.- 

5. บริษัท  ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส จํากัด 240,000.- 

6. บริษัท  ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 120,000.- 

7. บริษัท  เอเวอรกรีน ไบโอแมส จํากัด 80,000.- 

8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จํากัด  339,000.- 

9. บริษัท  ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส จํากัด 288,000.- 

10. บริษัท  สตึก ไบโอแมส จํากัด 180,000.- 

11. บริษัท  พาราไดซ กรีนเอนเนอย่ี  จํากัด 120,000.- 

12. บริษัท  อัลตรา เอเชีย จํากัด 250,000.- 

รวมทั้งสิ้น 6,567,000.- 
 
 

 ท้ังนี้ บริษัท เอส พี ออดิท  จํากัด (“SP Audit”) ผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน ลูกจาง หรือ

ดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอ่ืนๆ จาก 

บริษัท เอส พี ออดิท  จํากัด (“SP Audit”)  

 อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ ใน

บริษัท เอส พี ออดิท  จํากัด (“SP Audit”) ในชวงระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา 
 

9.6.2 คาบริการอื่น (Non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทยอย ไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน 

 

 

 

 

 
 

9.6  คาตอบแทนของผูสอบบญัชี 
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 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพ

สิทธิ และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบ

ตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการสรางคุณคาใหแกบริษัทและบริษัทยอยอยางย่ังยืน สงผลบริษัทและบริษัทยอยสามารถแขงขัน

ได และมีผลประกอบการท่ีดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง  

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลอง

กับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ป 2560 (CG Code) ซ่ึงมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ขอ คือ 

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรท่ีสราง

คุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน  

(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน 

 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร   

(Ensure Effective CEO and People Management) 

 หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

   (Nurture innovation and Responsibility Business) 

 หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

   (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 โดยยึดแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาพอเพียงใหเปนแบบแผนของการ

ปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย เพ่ือใหม่ันใจไดวา การปฏิบัติงานนั้น

เปนไปโดยถูกตอง ดังนี้ 

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา 

ใหกิจการอยางยั่งยืน  

(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการ

ท่ีดีในฐานะผูนําขององคกร โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ตองมิไดมุงหวังเพียง

แคสรางการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แตมีความต้ังใจในการสรางธุรกิจท่ีย่ังยืนและขับเคลื่อนสังคมไปพรอมๆ กันซ่ึง

ประกอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีขอบังคับท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหาร  

9.7  การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช 
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การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเปนไปโดยถูกตองตรงตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท โดยมี

ประสิทธิภาพและเพ่ือจัดโครงสรางอํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการใหชัดเจนย่ิงข้ึน  ภายใตนโยบาย

การบริหารงานดวยความเปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีขอพึงปฏิบัติท่ีดี ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต และเพ่ือผลประโยชนของบริษัท 

2. ติดตามดูแลความเปนไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเขารวมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือใหความเห็น

และพิจารณากิจการตางๆ  อยางสมํ่าเสมอ 

3. รายงานการเขาถือหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการเขาถือหลักทรัพยบริษัทของตน คูสมรส  และ

บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. เม่ือกรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ  ท่ีบริษัทไดทําขึ้นในระหวาง

รอบปบัญชี ตองแจงใหบริษัททราบ 

5. ในกรณีท่ีกรรมการมีความประสงคท่ีจะซ้ือทรัพยสินของบริษัท, ขายทรัพยสินใหแกบริษัท หรือทําธุรกิจกับ

บริษัท  ไมวาจะดําเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผูอ่ืน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัท ท้ังนี้ตองไมขัดตอระเบียบของทางสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

6. ในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท  กรรมการควรตองติดตามดูแลเพ่ือใหม่ันใจวาไดแสดงขอมูลเกี่ยวกับ

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทตามความเปนจริง  โดยไมปกปดขอความอันควรท่ี

สาธารณชนพึงทราบ 

7. ในการย่ืนเอกสารตอนายทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  กรรมการตองติดตามดูแล

เพ่ือใหม่ันใจวาไดแสดงขอความ  หรือลงรายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลท่ีปรากฏอยูในสมุดบัญชี  

ทะเบียนหรือเอกสารอ่ืนใดของบริษัท 
 

ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละป นอกเหนือจากการกําหนดพันธกิจแลว ยังรวมกันกําหนดกลยุทธ 

นโยบายการดําเนินงานใหสอดคลองกับพันธกิจในแตละป เพ่ือใหฝายบริหารและฝายจัดการดําเนินการตามท่ีนโยบาย

กําหนด รวมท้ังไดรวมกันจัดทําขอบังคับกรรมการบริษัท ซ่ึงกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยขอบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกําหนดใหกรรมการบริษัทจะตอง

บริหารใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน ตลอดจนแนวทางท่ีไดกําหนดไว 

รวมท้ังมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงการกําหนดระเบียบอํานาจ

อนุมัติและดําเนินการ มีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอยตามท่ีกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางคานิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพ่ือใหเปนวัฒนธรรม

องคกร จึงไดจัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  เปนลายลักษณอักษรข้ึน เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงาน ไดเขาใจและตระหนักถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัท ใชในการดําเนินธุรกิจ และปรารถนาใหทุกคนใน

องคกรใชเปนกรอบในการปฏิบัติตนอยางเครงครัด เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ีการ

งาน ผูถือหุน เพ่ือนรวมงาน ผูมีสวนไดเสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ท่ีอาจเสี่ยงตอการขัด

จริยธรรม และอาจเปนเหตุใหเปนการขัดตอกฎหมายดวย   อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บังคับใชกับ กรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 
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ในป 2563 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเครงครัด 

ไมมีการทําในเรื่องท่ีกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 

หลักปฏิบัติที่ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพ่ือความยั่งยืน 

  (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยมุงเนนการลงทุน และสรางผลตอบแทนท่ีดีจาก

การลงทุน ในกลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และ กลุมธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึง

ธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีมีศักยภาพในการเติบโต เพ่ือสรางมูลคาและการเติบโตอยางย่ังยืนใหแกกลุมบริษัท เพ่ือประโยชน

สูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกราย อันเปนเปาหมายสูงสุดของบริษัท  พรอมท้ังแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใตหลักการการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนการคํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและสงผาน

ผลตอบแทนนั้นใหกับผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําปของบริษัทและบริษัทยอยจะตองสอดคลอง

กับวิสัยทัศนและพันธกิจดวย ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานในแตละปนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอยางรอบ

ดาน โดยมีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงตางๆ เชน ดานการเงิน ดานกลยุทธ และดานการดําเนินงาน เปนตน         

โดยคํานึงถึงสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน 

และการใชแรงงานอยางเปนธรรม  สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางย่ังยืน  

ท้ังนี้ กรรมการบริษัทไดกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือนําไปสูเปาหมายการ

เติบโตอยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทสงเสริมให

พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทยอย รวมกันตระหนักวาในการดําเนินธุรกิจท่ีจะเติบโตอยางย่ังยืนไดนั้น พนักงานใน

องคกรตองรวมกันขับเคลื่อน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการ

ดําเนินงานในทุกภาคสวนบรรลุเปาหมายรวมกัน 

บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมกับบริษัท ท้ังภายในและ

ภายนอก ท้ังท่ีเปนบุคคลและกลุมบุคคล หนวยงานองคกร เชน พนักงาน ผูลงทุน ลูกคา คูคา ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม 

หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล  สามารถติดตอสื่อสาร หรือแจงเบาะแส เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเปนการทุจริต

คอรรัปชั่น ท้ังทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการ

รองเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือไมไดรับ

ความเปนธรรม รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและ

รองเรียน ดังนี้ 

1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.cenplc.com 

2. แจงผาน E-Mail  / โทรศัพท 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

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. แจงผานไปรษณยี : สงถึง   

• คุณวุฒิชัย  ลีนะบรรจง      “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร” หรือ 

• คุณดลนภา  สอดสองจิตร   “เลขานุการบริษัท” 

บริษัท แคปปทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

1011  อาคารศภุาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจงผานโทรสาร    : (02) 049-1045 
 

โดยเบาะแส ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการ พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดย

พิจารณาเปนรายกรณีไป   

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เปนผูพิจารณารับ

เร่ืองแจงเบาะแสขอรองเรียน  และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการสอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

ตามลําดับ โดยผูแจงเบาะแสและขอรองเรียนดานตางๆ จะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท 

ในป 2563 ท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการรองเรียน เร่ืองการให หรือรับสินบนเพ่ือประโยชนทาง

ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 
 

หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

(Strengthen Board Effectiveness) 

คณะกรรมการบริษัทตะหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ซ่ึงจะตองเขาใจในบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ 

และดูแลใหบริษัทมีระบบงานท่ีใหความเชื่อม่ันไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตอง

ตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกัน

ในการกําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถและเหมาะสมในการดํารง

ตําแหนงกรรมการ การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลนโยบาย

และการดําเนินงานของบริษัทยอย และกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและมีประสบการณในหลายสาขา เชน วิศวกรรมศาสตร 

กฎหมาย  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  บัญชี  การเงิน เปนตน  ซ่ึงกรรมการทุกคนผานการอบรมหลักสูตรกรรมการ

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ท้ังนี้ คณะบุคคล

ดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้น

และระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญใน

การกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงให

เปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางเปนอิสระ 

 

 

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 90 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ในป 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมดจํานวน 5 คณะดังนี้ 

1.  คณะกรรมการบริษัท 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5.  คณะกรรมการบริหาร 
 

บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจใน

เร่ืองสําคัญ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซ่ึงมีหนาท่ีเฉพาะเร่ือง และเสนอเร่ืองให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพ่ือถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูท่ีเกี่ยวของ

ทุกฝาย 

หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการชุด

ยอย ในป 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน  

ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน  แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดนั้นตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร ณ  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ

บริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย 
 

 จํานวน (คน) สัดสวน 

รอยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 4 1 4 44.44 

กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 1 - 1 11.12 

กรรมการอิสระ 4 - 4 44.44 

รวม 9 1 9 100.00 
  

ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการ       

ท้ังคณะ ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีมากกวามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาด

ทุน โดยกรรมการอิสระจะทําหนาท่ีในการตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น 

สนับสนุนนโยบายท่ีเปนประโยชน ตอผูถือหุน หรือคัดคานแนวทางท่ีอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม หรือไมโปรงใสซ่ึง

อาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการ

ดูแลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพ่ือใหม่ันใจ ไดวาเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

2. การแตงต้ังและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

- หลักเกณฑการเลือกต้ัง การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีคุณสมบั ติและประสบการณตามท่ีบริษัทตองการ และไม มีลักษณะตองหามตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยกรรมการตองมีเวลาอยางเพียงพอ อุทิศความรู ความสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัท   

โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้ 
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1. กรรมการบริษัทไดรับการแตงต้ัง เลือกต้ัง และถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงตาม

ขอบังคับบริษัท และเม่ือครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก เวนแตใน

กรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงโดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา

แตงต้ังบุคคลท่ีเหมาะสมเขาเปนกรรมการในตําแหนงท่ีวางลงไดตามขอบังคับของบริษัท 

2. การเสนอชื่อบุคคลใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ท้ังนี้ 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคัดเลือก

ดังกลาว คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  

ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานท่ี

ไมดางพรอย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

บริษัทในชวงท่ีผานมา  โดยเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกัน

กอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา 

3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวน

กรรมการแบงออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งสาม 

4. ในการเลือกต้ังกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิ

เลือกตั้งบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได 

5. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมได 

6. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 

ในการ ป 2563 ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 4 คน คือ 

1. ดร.วิศิษฐ  องคพิพัฒนกุล 

2. นายจักรธาร  โยธานันท 

3. นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง 

4. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง 
 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหท้ัง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทอีกวาระหนึ่ง 

- วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถือหุน วาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด   

และเม่ือครบวาระแลวอาจไดรับเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผู  

สรรหาและกลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวาบุคคลท่ีจะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณ 

2. บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดท่ีจะดํารงตําแหนงอยางตอเนื่อง โดยเชื่อวา

อายุหรือระยะเวลาดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและ

ประสบการณอันทรงคุณคาท่ีแตละคนมี และพรอมท่ีจะนํามากอใหเกิดประโยชนตอบริษัท ตามท่ีไดรับ
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ความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน  ท้ังนี้บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ท่ีกรรมการบริษัท 

และกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ 

3. บริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน เนื่องจากท่ีประชุมผูถือหุนเปน

ผูอนุมัติมติเลือกต้ังกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น 

4. คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกต้ังกรรมการอิสระท่ีออกตามวาระโดยมี

จํานวนปการดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ท้ังในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําป 

ในป 2563 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 4 คน ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการอิสระ ปที่ไดรับการแตงต้ัง 
จํานวนป 

ดํารงตําแหนง 

1. นายจักรธาร โยธานันท 26 สิงหาคม 2551 11 ป 

2. นายยรรยง         วัฒนวงศพิทักษ 24 ธันวาคม 2555 7 ป 

3. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค 13 สิงหาคม 2557 5 ป 

4. ดร.วิศิษฐ            องคพิพัฒนกุล 14 สิงหาคม 2558 4 ป 
 

- การสรรหากรรมการ 

รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 
 

- การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 
  

- หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยและ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผูถือหุน 
 

3. จํานวนบริษัทที่กรรมการดํารงตําแหนง 

บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนท่ีจะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท เพ่ือให

กรรมการบริษัททุกทานมีความต้ังใจและมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีไดรับความไววางใจจาก

คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใหกรรมการหรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร ในกลุมท่ีมีความรู 

ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น  เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดวย 

• สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท   

ในป 2563 ไมมีกรรมการบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  

• สําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท 

ในป 2563 ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท   

• สําหรับผูบริหารท่ีไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนมากกวา 2 บริษัท 

ในป 2563 มีผูบริหาร 1 ทาน คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเปน

บริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท  
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บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอ่ืน ไวในแบบ 

56-1 และในรายงานประจําป  ซ่ึงบริษัทม่ันใจวาจะไมกอเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และไมมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานหนาท่ีกรรมการบริษัท โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคณะกรรมการบริษัทไดแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ

บริษัทสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดรับคําปรึกษา คําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะท่ีมีประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

ท้ังนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทและ

ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปน

กรรมการบริษัทยอย ตามสัดสวนการลงทุน เพ่ือกํากับดูแลบริษัทยอยใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัท เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพ่ือเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี 

โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญตามหลักเกณฑ

ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑท่ีบริษัทปฏิบัติ เชน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามท่ีบริษัทประกาศใช ซ่ึง

ครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

4. คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ประกอบดวย 

คณะกรรมการชุดยอย จํานวน 

(ราย) 

กรรมการ

อิสระ 

กรรมการท่ี 

ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการท่ี 

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 
 

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะเร่ือง  และเสนอ

เรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงได คณะกรรมการชุดยอยลวนเปนกรรมการอิสระ  และทุกทานลวน

เปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาท่ี การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

รับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเปนอิสระ เชื่อไดวากรรมการทุกทาน

เขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสราง ในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนท่ียอมรับของผูถือหุน    

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย

ตางๆ เปนประจําทุกป  

ท้ังนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกท่ี

บริษัทใชบริการอยูในชวง 2 ป ท่ีผานมา  
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นอกจากนี้ ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุม

ระหวางกันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

ทราบ    

บริษัทไดจัดทํากฎบัตรอํานาจหนาท่ีชุดปรับปรุงคร้ังลาสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอํานาจหนาท่ีของ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ  โดยไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2 

คณะกรรมการชุดยอย)  รวมท้ังไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

บริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชุดปรับปรุงคร้ังลาสุดเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานของบริษัท  โดยไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2559 

●  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน  ซ่ึงลวนเปนผู ท่ีมีความรู  ความเขาใจ และมี

ประสบการณทางดานบัญชี  การเงิน  และบริหารเปนอยางดี  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาท่ี  บทบาทและ

การปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เปนองคกรอิสระท่ีใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของ

คณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแลขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยาง

สัมฤทธ์ิผล  สอบทานขอมูลทางการเงินท่ีเสนอแกผูถือหุนและผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีฝาย

จัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น  กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

อีกท้ังมีบทบาทหนาท่ีในการคัดเลือก เสนอแตงต้ังและเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระ

การดํารงตําแหนง 3 ป  

●  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน ซ่ึงเปนกรรมการอิสระท้ังหมดและ

เปนกรรมการท่ีไมเปนกรรมการบริหาร  เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผูบริหารระดับสูง  โดย

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   ประสบการณ  ภาระหนาท่ี  และความรับผิดชอบ รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากท่ีประชุม

คณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

●  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการบริษัท 3 คน ซ่ึงเปนกรรมการอิสระท้ัง 3 คน ท่ีมี

หนาท่ีรับผิดชอบในการดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ 1 ป  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

●  คณะกรรมการสรรหา 

 ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  

ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย  และสามารถ

แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา  โดยเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนท่ีจะนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน  เวนแตใน
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กรณีท่ีตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง  โดยมิใชเปนการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงต้ังบุคคลเขา

เปนกรรมการในตําแหนงท่ีวางลงไดตามขอบังคับของบริษัท  

●  คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน  ท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณหลาย

ดาน  มีความเขาใจบทบาทหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี 

 คณะกรรมการบริหาร  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี

กรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารซ่ึงไดรับการแตงต้ังและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนง

กรรมการบริหาร  ภายใตระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  ซ่ึงไดรับ

การแตงตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
 

5. การประชุมคณะกรรมการ 

1.  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง  โดยไดจัดทํากําหนดการประชุม

กรรมการลวงหนาเปนรายป มีวาระท่ีชัดเจน  ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือน

ธันวาคมของทุกป  

2.  นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  เพ่ือใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูล

อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพ่ือรักษาผลประโยชนของบริษัท  อาจมีการแจงลวงหนา

นอยกวา 7 วัน การประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

3.  การพิจารณาเร่ืองตางๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดง

ความเห็นไดอยางอิสระ  การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก  โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการท่ีมีสวนได

เสียในแตละวาระการประชุม  ตองงดออกเสียง หรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณ ี 

หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ในป 2563 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด 

4.  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเกี่ยวของอยาง

รอบคอบและเปนธรรม  ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน  ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับ

ผลประโยชนเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการพิจารณา  กรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

5.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมจากผูเกี่ยวของ  ประธานเจาหนาท่ี

บริหารจะเชิญผูบริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวของเขาชี้แจง และหากกรณีท่ีกรรมการบริษัทตองการทราบขอมูลบางประการ

สามารถติดตอผานเลขานุการบริษัท 

6.  คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความ

เหมาะสม โดยไมมีฝายจัดการขารวมประชุม และเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ 

7.  คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัท ตามกําหนดการท่ีใหแกกรรมการบริษัททุก

ทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน 

เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม  ท้ังนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดง

ความคิดเห็น ขอแกไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง   
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รายงานการประชุมท่ีรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท  และจัดเก็บในรูปแบบ

เอกสารแฟมขอมูลท่ีเปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพ่ือความสะดวกในการสืบคนอางอิง 

ในป 2563 มีการประชุม ดังนี้   

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 5 คร้ัง  ซ่ึงจํานวนคร้ังของการประชุมมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอการทําหนาท่ีของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุม

ไมนอยกวารอยละ 80 ของการประชุม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของ

บริษัท เปนประจําทุกไตรมาส ดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขารวมประชุมดวย  ในป 

2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน 6 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะ

ตางๆ และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท 

- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ  
 

6. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา

จากประสบการณ ภาระหนาท่ี ขอบเขตและบทบาท  ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน  

โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวน

คณะกรรมการ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไม

เกิน 2.5 ลานบาท ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป 2562 โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทําหนาท่ีพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และให

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมผูถือหุนทุกป 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาท่ี

ความรับผิดชอบและประโยชนท่ีไดรับจากกรรมการแตละชุด 

คาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) ผูบริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืน

นอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือ

หลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของบริษัท  ท้ังนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคลไวใน

แบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคน 

ในป 2563  ไดมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวน 1 ครั้ง ไดกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ 

ประจําป 2563   และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและท่ีประชุมผูถือหุนตามลําดับ  บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 

56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 

7. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเปนผูกํากับดูแลกิจการของบริษัทให

เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกบริษัท
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และผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น และการ

ตัดสินใจไมแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง หรือแกผูหนึ่งผูใด ไมดําเนินการใดๆ ท่ีเปนการขัดแยง หรือเปนการแขงขัน

กับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย 

คณะกรรมการ จะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป โดยมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานท้ังรายเดือน  และรายไตรมาส เพ่ือจะไดทราบสถานะ การดําเนินการ หากผลการดําเนินการ

ต่ํากวาเปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือกําหนดแนวทางการแกไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะ

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอรายงานทางการเงินท่ีตองสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานอยางแทจริง 

มีการประเมิน กําหนดและวางมาตรฐานในการบริหาร ปองกัน และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตหลักการถวงดุลอํานาจ และสามารถตรวจสอบได โดยคณะกรรมการบริษัทมีความ

มุงม่ันในการพัฒนา เพ่ือใหธุรกิจของบริษัทมีความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง สามารถสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนได

อยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

ระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ  และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษา

ผลประโยชนอยางเต็มท่ี  โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกกิจการและ

ผูถือหุน  อีกท้ังยังกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือ

ของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ  ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของบริษัท เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมี

นโยบายท่ีจะพิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป  

ในป 2563 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
 

8. การแบงแยกบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกต้ังจากผูถือหุนเพ่ือเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนด

นโยบายการบริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ  ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติ

งาน และงบประมาณประจําป  เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ รวมถึงการกํากับ

ดูแล และติดตามผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

บริษัทกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการในระดับตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยในการ

พิจารณาและตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญๆ จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

เพ่ือถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรมตอผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย (บริษัทเปดเผยอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8. คณะกรรมการ) 

ในป 2563 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตาม

กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ท่ีเปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ 
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เลขานุการบริษัท 

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมี

เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการ

บริษัทมีบทบาทสําคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได

แตงต้ังให   

นางสาวดลนภา  สอดสองจิตร เปนเลขานุการบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือ

วันท่ี 21 สงิหาคม 2563  และยังไดดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูจัดการกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธดวย 
 

ฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทไดใหความสําคัญตอองคกรและผูถือหุน จึงไดจัดต้ังหนวยงานกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือ

ประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผูถือหุน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยมอบหมายให นางสาวดลนภา  

สอดสองจิตร  ผูชวยผูจัดการฝายกํากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ  ซ่ึงมีความรูดานการบริหารการจัดการเพ่ือสนับสนุน

ใหการทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และสงเสริมความรูความเขาใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหกับ กรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการไดรับความไววางใจใหดูแลดานภาพลักษณขององคกร 
 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และตองไมเปนบุคคลเดียวกัน 

เพ่ือใหมีการถวงดุลอํานาจ โดยการแยกหนาท่ีการกํากับดูแลและบริหารงานออกจากกัน 

ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนบุคคลเดียวกัน เนื่องจากอยูระหวางการสรรหา

ประธานกรรมการบริษัท แตก็ปฏิบัติหนาท่ีดวยความทุมเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบงหนาท่ีระหวางประธาน

กรรมการบริษัทกับประธานเจาหนาท่ีบริหารออกจากกันอยางชัดเจน เพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีในการบริหารงาน ซ่ึง

เปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการท่ีกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการและของฝายจัดการในระดับตางๆ ไว

อยางชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองท่ีสําคัญตองผานความเห็นชอบของกรรมการแตละชุด  ใหเกิดความ

ถวงดุลและมีการสอบทาน  เพ่ือความโปรงใสและมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ โดยกรรมการ

ทุกคนสามารถแสดงความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มท่ี  และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝายบริหาร  

ท้ังนี้  ประธานกรรมการบริษัทมิใชกรรมการอิสระ แตเชื่อม่ันวาไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนอิสระพรอมท้ังให

กรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร  ซ่ึงบริษัทเชื่อม่ันวาประธานกรรมการบริษัทให

ความสําคัญและเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ซ่ึงในการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองท่ีสําคัญตองผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละคณะท่ีเกี่ยวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน  สนับสนุนใหปฏิบัติตาม

โดยเครงครัด 

ในป 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการบริหารงานวาง

แผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดมีสวนรวมกําหนด

นโยบายและเปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท 
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10. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตร

ตางๆ หรือเขารวมการสัมมนาหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา/การ

อบรมวา จะเปนการพัฒนากรรมการใหไดความรูท่ีทันตอสถานการณทางธุรกิจท่ีมีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมี

นโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือมุงสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู ในชวงท่ีผานมากรรมการบริษัทไดเขารวมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) 

กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation 

Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรท่ีกําหนดแลว กรรมการบริษัท

ยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชนหลักสูตร 

Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําท่ีเปนมืออาชีพ มีความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีอยางแทจริง และเปนตนแบบในการขับเคลื่อนองคกร เพ่ือนําไปสูการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานคือ  Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน 
 

ในป 2563 กรรมการบริษัท และผูบริหารเขารวมสัมมนา และอบรม ดังนี้ 
  

กรรมการบริษัท / ผูบริหาร  หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เขารวมกิจกรรม 

นางสาวลภัสรินทร  ไกรวงษวณิชรุง - “ปญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในชวงสิ้นป-ตนปสําหรับผูทํา

บัญชี”  

ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2563  

จัดโดยบริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 

- “เทคนิคการใชขอมูลการเงินสําหรับผูบริหารเพ่ือการวางแผนและ

ตัดสินใจ” 

ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2563  

จัดโดยบริษัท ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จํากัด 

 

 

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและประธานเจาหนาที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการ

พิจารณาทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไข เพ่ือชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมี

ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพ่ือใชเปนกรอบใน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ วาไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ี

ไดอนุมัติไวและ/หรือตามแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให

สอดคลองกับแนวนโยบายท่ีกําหนดไว และเพ่ือทบทวนปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในรอบปท่ีผานมา โดยแบงการ

ประเมินเปน 3 ดานไดแก 
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1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังนี้ 

ชวงคะแนน เกณฑประเมิน 

มากกวารอยละ 80 ดีมาก 

มากกวารอยละ 70-80 ด ี

มากกวารอยละ 60-70 พอใช 

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60  ต่ํากวามาตรฐาน 
 

ซ่ึงการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

ลําดับ หัวขอประเมิน ผลประเมิน (รอยละ) ระดับ 

1. โครงสรางและคุณสมบัต ิ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

100.00 ดีมาก 

2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 ดีมาก 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

100.00 ดีมาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 100.00 ดีมาก 

 

การประเมินผลงานประจําปของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 สําหรับผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูประเมิน

โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานในแตละดานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร ดังนี้ 

1. ภาวะผูนํา 

2. ผลการดําเนินงาน 

3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกําหนดกลยุทธ 
 

หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร   

(Ensure Effective CEO and People Management) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา บุคคลกรท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในทุกระดับ เชน ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และรองกรรมการผูจัดการ ซ่ึงเปนตําแหนงงานบริหารท่ีสําคัญและ

เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสูเปาหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกํากับดูแลให

การสรรหาบุคคลดังกลาวจะตองเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยพิจารณาจากความรู  ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ กําหนดโครงสรางคาตอบแทนและมีการประเมินท่ีเหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกํากับดูแลใหการบริหาร

และพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางและกลยุทธของบริษัท 
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1. แผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการสืบทอดตําแหนงในระดับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง โดยเฉพาะอยางย่ิง

ตําแหนงผูนําองคกร คือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา

ความเชื่อม่ันใหกับผูลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที    

คณะกรรมการบริษัทไดเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรท่ีจะเปนผูรับมอบหมายงาน เพ่ือทดแทนตําแหนง

ผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน มีหลักการดังนี้ 

1. กําหนดคําอธิบายตําแหนงผูบริหารสูงสุด ความเกี่ยวของกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร รวมท้ังระบุ

คุณสมบัติ ความรู และทักษะท่ีตองการ 

2. คัดเลือกผูบริหารระดับรองท่ีมีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ 

3. วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพ่ือหาจุดเดนและสิ่งท่ีตองพัฒนาเพ่ิมเติม 
 

บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับรอง (ท่ีจะ

เปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซ่ึงเปนการประชุมผลการดําเนินงานของ

บริษัทและบริษัทยอย เพ่ือเปนสวนหนึง่ในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีจะไดรับการสงเสริมใหเปน

ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่อง  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติตอไป 
 

2. แผนการสืบทอดตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน 

1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองท่ีมีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพ่ือสงเสริมให

เปนผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง 

2. จัดอบรมพัฒนาท้ังดานเพ่ิมพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ 

3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง 

4. กําหนดผูบริหารระดับรองท่ีมีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม 

5. เตรียมบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น 

6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน 

7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ 

8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตย ตอองคกร

และมองภาพรวมขององคกร เพ่ือสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และ

ผูบริหารระดับรอง (ท่ีจะเปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซ่ึงเปนการ

ประชุมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการประชุมใหญประจําป เพ่ือรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจของ

องคกรของปถัดไป  เพ่ือสรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากข้ึน เพ่ือเปน

สวนหนึ่งในการสนับสนนุแผนการสืบทอดงาน 
 

3. ปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม 

ในกรณีมีกรรมการเขาใหม บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี

กรรมการบริษัท เพ่ือใหกรรมการเขารับตําแหนงสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน

ในดานตางๆ ดังนี้ 

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 102 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

1. ประสานงานในการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทในดานกฎหมายและอ่ืนๆ เชน ขอบังคับบริษัท วัตถุประสงคบริษัท 

โครงสรางองคกร คูมือนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนตน 

2. จัดใหมีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารของ

บริษัท เพ่ือรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 
 

ท้ังนี้ ในป 2563 ไมมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เนื่องจากไมมีการแตงต้ังกรรมการใหม 
 

หลักปฏิบัติที่ 5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

  (Nurture innovation and Responsibility Business) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาในเกือบทุกกระบวนของการดําเนินงานจะตองใหความสําคัญตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย อีกท้ัง บริษัทยังไดกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจน และสรางจิตสํานึก

ของพนักงานบริษัทและบริษัทยอยใหมีแนวคิดในการรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดย

จัดทําเปนนโยบายและแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพรใหกับ

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาผูมี

สวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม บริษัทไดเปดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแล

กิจการท่ีดี” บนเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com  
 

บริษัทไดดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ผูถือหุน  

บริษัทเคารพตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุนตามท่ีกําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ 

กฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน  มุงม่ันเปนตัวแทนท่ีดีของผูถือหุนในการ

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวย

ผลตอบแทน ท่ีเหมาะสมและเปนธรรมอยางตอเนื่อง  รวมท้ังมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส  ระบบบัญชีท่ีเชื่อถือได 

และจัดใหมีการ ดูแลรักษาไวซ่ึงทรัพยสินของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน  อีกท้ังยังมีกลไกท่ีทําใหผูถือหุนมี

ความเชื่อม่ันวาจะไดรับขอมูลท่ีถูกตอง  

ในป 2563 บริษัทงดจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2562 ท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 

487.71 ลานบาท เนื่องจากขาดทุนสุทธิดังกลาวสวนใหญเปนผลขาดทุนจากมูลคาหลักทรัพยท่ียังไมเกิดข้ึนจริง อีกท้ัง

บริษัทตองสํารองเงินสดเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพ่ิมในโครงการตางๆ  

บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการท่ีถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุก 

ไตรมาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันในเงื่อนไขท่ีเสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท 

ท้ังนี้  ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูล   

อิเลคโทรนิค  
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2. พนักงาน 

พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกคนเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู

ความสําเร็จตอ เปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมุงม่ันพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศ

การทํางานรวมกัน เปนทีมเพ่ือสรางสรรคสิ่งใหมๆ ท้ังนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สรางให

พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในองคกร  โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอ

สิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อยางเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพ้ืนฐานในการสงเสริมให

พนักงานรูรักสามัคคี มีความเชื่อม่ัน และไวใจกัน ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ เคารพศักด์ิศรีในความเปนมนุษย และสิทธิ

สวนบุคคล การวาจาง แตงต้ังและโยกยาย พนักงานจะพิจารณาบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลให

เกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท  

บริษัทมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมท้ังมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทํางานใหแก

พนักงานทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอม

ปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความม่ันคงในอาชีพ  และใหโอกาสในการ

เจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและ

พัฒนา  ควบคูไปกับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม 

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน  
 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาท่ี ความรับผิดชอบ  

ผลการปฏิบัติงาน และจัดใหมีสวัสดิการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน อีกท้ังบริษัทยอยยังไดจัดต้ัง

คณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมท้ังมีการสงเสริมการ

จัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจนเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเร่ืองตางๆ ในการ

ทํางานผานชองทางท่ีกําหนด 

คาตอบแทนของพนักงาน  : บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมท้ังในระยะ

สั้นท่ีสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทแตละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะของธุรกิจ

เดียวกัน  และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไวอยางชัดเจน และจัดใหมีการเติบโต

ตามสายงาน รวมท้ังมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม 

สวัสดิการพนักงาน  :  บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะยาวและ

เพ่ือสงเสริมการออมเงินไวในอนาคต รวมท้ังเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดย

พนักงานท่ีเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาจาง โดย

สมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดในอัตราตั้งแตรอยละ 5-15 ของคาจางตามความสมัครใจของสมาชิก            

เม่ือพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมท้ังสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน  

บริษัทยอยสง เสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรโดยจัดให มีการเลือกต้ัง 

“คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป)  เพ่ือเปนตัวแทนของพนักงาน และเปนสื่อกลางใน

การประสานงานกับบริษัทยอย  เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของพนักงานในเร่ืองตางๆ เพ่ิมเติมจากท่ี

บริษัทยอยไดจัดใหในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชนท่ีพนักงานไดรับอยูแลว รวมท้ังใหคําปรึกษา และรับฟง

ขอคิดเห็นของพนักงาน 
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บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในเร่ืองสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยไดจัดสวัสดิการและ

สิทธิประโยชนข้ันพ้ืน ฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด อาทิ วันเวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดพักผอนประจําป และวันลาหยุด

ประเภทตางๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธสิทธิ

ประโยชนตางๆ ใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง 

1. สวัสดิการท่ีมุงพัฒนาพนักงาน 

- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกเวลาทํางาน 

- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิม

ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง 

2. สวัสดิการสงเสริมท่ีชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน 

- จัดใหมีโรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 

- จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานท้ังในสวนของสํานักงานและโรงงาน 

-  จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน 

- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง  คาพาหนะ คาน้ํามัน 

- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน 

- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน 

- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส  คาเขากะ  คาประสบการณ ฯลฯ 

- จัดใหมีเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน

สงเคราะหเม่ือพนักงานถึงแกกรรม 

3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความม่ันคงในอนาคต 

- จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงทางสมาชิกจะไดรับเงินสบทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3-5  ของ

คาจาง โดยสมาชิกสามารถสะสมเงินเขากองทุนไดในอัตราต้ังแตรอยละ 5-15 ของคาจางตามความสมัคร

ใจของสมาชิก 

- จัดใหมีสหกรณออมทรัพย 

- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพ่ือประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน 

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย 

- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมท้ังเวชภัณฑและยา 

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ 

- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน 
 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน :  บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถ

ตามความตองการของแตละหนวยงาน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ท้ังในดานการตลาด พัฒนา

วิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต  โดยบริษัทยอยจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป  ซ่ึงจะตอง

ไมนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป 
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การฝกอบรม จํานวนพนักงาน อัตราการ

ฝกอบรม 

อบรมครบ 6 ชั่วโมง 68 คน 53.97 % 

อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง 58 คน 46.03 % 

จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2562 126 คน 100.00% 

 

ชื่อหลักสูตร 
จํานวนชั่วโมง 

6304 การชุบลางลวด P-PD-002 20 

6303 Heat Exchanger 6 

6301 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ป 2563 12 

6302 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับลูกจางใหม 6 

6307 การขับรถฟอรคลิฟทอยางปลอดภัยและถูกวิธี 6 

6305 ผูปฏิบัติงานประจําระบบบ้ําบัดมลพิษน้ํา 21 

6306 มาตรฐานการบัญชีฯ และวิธีการบันทึกบัญชีเพ่ือจัดทํางบการเงินใหถูกตอง 6 

6309 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 3 

6308 การดับเพลิงเบื้องตน 6 

6310 การCoiling ลวด P-PD-010 20 

6315 การผลิตลวดคอนกรีตเสนเด่ียวแรงดึงสูงชนิดความลาตํ่า P-PD-012 20 

6313 การจัดซ้ือ/การคัดเลือกผูขายรายใหม/การประเมินผล Supplier P-PU-004 ถึง 006 20 

6314 การจัดเตรียมลูกรีด P-PD-001 20 

6312 การดึงลวดขนาดลวดขั้นท่ี 1 P-PD-003 20 

6311 การผลิตลวด Wire Mesh P-PD-014 20 

รวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร 206 
 

 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน  :  บริษัทและบริษัทยอยให

ความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอยาง

ชัดเจนและเปนรูปธรรม รวมท้ังมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

(คปอ.)  เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีแกพนักงาน  โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัย

ของสถานท่ีทํางานสมํ่าเสมอ มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดต้ังกลองวงจรปด  (CCTV)  ติดต้ัง

ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร  ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอม

อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป  บริษัทและบริษัทยอยมีการสื่อสารใหพนักงาน

และผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีสวนรวมในการปฏิบัติดังนี้ 

- สงเสริมและสรางสรรคใหมีการทํางานอยางปลอดภัยและรักษาไวซ่ึงสิ่งแวดลอม 
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- ใหการสนับสนุนเพ่ือกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีมี สภาพปลอดภัยรวมท้ัง

จัดใหมีสภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และจูง

ใจใหเกิดการทํางานไดอยางปลอดภัย 

- บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการ

ทํางานของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบและกฎแหงความปลอดภัยท่ีบริษัทและบริษัทยอยกําหนด

ขึ้นอยางเขมงวด 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และ

การดูแลสุขภาพแกพนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ โดยไดมีการดําเนินงานดังนี้ 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทยอย 

กฎหมายกําหนด จํานวน 

จํานวนลูกจาง (คน) 
จํานวน

กรรมการ (คน) 
พนักงาน (คน) 

คณะกรรมการ (คน) 

ชาย หญิง รวม 

UWC 100 คน แตไมถึง 500 คน 7 247 6 1 7 

RWI 100 คน แตไมถึง 500 คน 7 127   10 1 11 

 

เจาหนาท่ีความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

UWC RWI 

จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. จป.ระดับบริหาร   19 11 30 13 3 16 

2. จป. ระดับหัวหนางาน 19 4 23 27 6 33 

3. จป. ระดับวิชาชีพ - 1 1 1 - 1 

รวม 38 10 54 41 9 50 

 

รายละเอียด UWC RWI 

สถิติการเกิดอุบัติเหต ุ 10 คน 12 คน 

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน   

- นอยกวา 3 วัน 4 คน 5 คน 

- มากกวา 3 วัน 6 คน 7 คน 
 

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน  :  นอกจากชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทและ

บริษัทยอยยังไดเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางโดยตรงในการการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงปญหาตางๆ และ

รองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา  โดยผานกลองรับขอมูลตอคณะกรรมการสวัสดิการ ซ่ึง

คณะกรรมการสวัสดิการจะรับขอรองเรียน และดําเนินการสรุปขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ  เพ่ือเสนอตอคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลําดับตอไป  

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 107 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

บริษัทกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง  

จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน  เชน  รบกวนการ

ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 

ในป 2563 ขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพ่ือเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน  

บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใช

กลไกท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซ่ึงไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท 
 

3. ลูกคา            

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการสรางและดูแลรักษาลูกคา จึงกําหนดนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอย 

ดําเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซ่ือสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดสิทธิของลูกคา พึงปฏิบัติ

ตอลูกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมของท้ังสองฝาย และ

สงมอบสินคาและบริการในราคาท่ีเปนธรรม  

บริษัทยอยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการ

ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีไดตกลงไวกับลูกคา 

- จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย

ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนของตนหรือผูท่ี

เกี่ยวของโดยมิชอบ 

- มุงม่ันสรางสรรคพัฒนาสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคิดคน

นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง  

- ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดย    

มิชอบ 

- ใหความสําคัญกับการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกลูกคาดวยฉลากสินคาท่ีชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งท่ีกฎหมาย

กําหนดไว 

- จัดใหมีหนวยงานเพ่ือใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพ

ของสินคาและบริการไดอยางสะดวก  โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะ

ดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค 
 

ในป 2563 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาท่ีเปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอ่ืนๆ บริษัทและบริษัทยอยไดนํามา

วิเคราะหหาสาเหตุ เพ่ือดําเนินการแกไข ปองกัน และติดตามท้ังระบบ และปรับใชกับท้ังองคกร  เพ่ือมิใหขอบกพรอง

นั้นเกิดขึ้นอีก และจากการท่ีกรรมการผูจัดการใหความสําคัญตอเร่ืองดังกลาว โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมี

หนาท่ีตองรายงานตอฝายบริหารทุกครั้ง เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคาใหม สงผลใหมีคําสั่งซ้ือสินคาอยางตอเนื่อง 
 

4. คูแขงทางการคา 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการ

คาของคูแขงดวยวิธีฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้ 
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• บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาท่ีสุจริตและเปนธรรม  ปฏิบัติ

ตามขอตกลงท่ีมีตอคูแขงทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของ

บริษัท  

• ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

• ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหาใหรายคูแขงทางการคา 

• สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรีเปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตองทํา

การคากับบริษัทเทานั้น 

• ไมกระทําการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของคูแขง 
 

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

5. คูคา 

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค และเปนธรรม โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ

การไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมท้ังสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของ

บริษัทหรือขัดตอกฎหมาย 

• ไมเรียก รับ หรือยินยอม ท่ีจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 

• มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือท่ีดี และการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับคูคา  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation 

• กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพ่ือประโยชน

สูงสุดตอบริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา 

• มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
 

ในป 2563 ไมปรากฏวามีกรณีท่ีบริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีตอคูคา 
 

6. เจาหนี้ 

บริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขท่ีมี

ตอเจาหนี้โดยเครงครัด  พรอมสรางความสัมพันธกับเจาหนี้ เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและความไววางใจกัน โดยจายชําระ

ใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit term ท่ีไดตกลงไวลวงหนา 

บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบ Media Clearing ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวกแก

เจาหนี้  

ในป 2563 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินท่ีไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัด

ชําระหนี้แตอยางใด  
 

7. แรงงาน 

บริษัทและบริษัทยอยดูแลใหการดําเนินงานท่ีปฏิบัติงาน  ไมใชแรงงานท่ีผิดกฎหมาย 
 

8. สิทธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพ

ตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซ่ึงมีสวนสําคัญในการเพ่ิมคุณคาของทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัย

สําคัญของธุรกิจในการสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความ
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เสมอภาคในองคกร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สี

ผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  สังคม ไมใชแรงงานเด็กและตอตานการคุกคามทางเพศ 

• ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงาน และไมสนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

• หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรท่ีจะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 

• ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพ่ือพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาท่ีการงาน ไมมีการเลิก

จางอยางไมเปนธรรม  

• จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพ่ือใหพนักงานหรือผูท่ีเชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไม

เปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม 

ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทยอยไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปน

ธรรม และไมเคยมีคดีขึ้นสูศาลในเรื่องดังกลาว 

9. สิทธิทางการเมือง 

• บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ   

• ผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาท่ีชี้ชวนใหเพ่ือนรวมงาน รวมท้ังผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 

ทางการเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม  
 

10. ภาครัฐ 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานท่ีกํากับดูแล

อยางเครงครัดโดยใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง  ตามท่ีหนวยงานภาครัฐรองขอ พรอมสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานภาครัฐ  ท้ังนี้บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายท้ัง

ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีปาย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป 

ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

11. ชุมชนและสังคม  

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ไดกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก 

ความรับผิดตอชุมชนและสังคม ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมถึงรวมกับชุมชน และหนวยงาน 

ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมท่ีบริษัทเขาไป 

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือเปนการคืนกําไรใหกับสังคมและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  

• สรางความเขาใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดําเนินงานของบริษัทยอย ความรับผิดชอบตอชุมชน

และสังคม โดยไมปกปดขอเท็จจริงท่ีอาจเปดเผยได 

• จัดกิจกรรมท่ีสรางประโยชนตอชุมชนและสังคม อยางแทจริง อาทิ การสรางหองสมุด การมอบเงินสนับสนุน

ใหแกมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล  โรงพยาบาล  และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน 

• เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาท่ีจําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยท่ีสุด  
 

บริษัทยอยไดรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผูประกอบการโรงงานตอสังคม (CSR-DIW) 

จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนรางวัลสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมีการ

พัฒนาการดําเนินงานความรับ ผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและเปนไปอยางย่ังยืน 
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บริษัทยอยไดรับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอยางการบริหารจัดการดานยาเสพติด ในโครงการ

โรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด  จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
   

12. สิ่งแวดลอม  

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจ

โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท 

• สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมท่ัวท้ังองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับเคลื่อน

ท้ังจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน 

• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ  ท้ังในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

• เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม  บริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามขอกําหนดดาน

บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015  

การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม   

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกท่ีดีแกผูบริหารและพนักงานในการมี

สวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม   จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสาร

ใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงจัดทําอยางตอเนื่อง 
 

การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไดติดตามประเมินผลกระทบ และ

กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบ 

บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  มีระบบควบคุมการใช

พลังงาน และสรางจิตสํานึกใหพนักงานท้ังองคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานท้ังไฟฟา น้ํามัน และ

น้ําประปาอยางตอเนื่อง  ท้ังสถานท่ีทํางานและในครัวเรือน  ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึง

ผลกระทบของภาวะโลกรอน 

• สงเสริมใหมีกระบวนการผลิตท่ีใสใจสิ่งแวดลอม ในดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการของเสีย ท้ังในสวน

โรงงานและสํานักงาน อาทิ การติดต้ังระบบควบคุมคาดีมานด (Peak Demand Control System) เพ่ือ

ควบคุมการใชพลังงานไฟฟา การติดต้ังระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช

อุปกรณไฟฟาดานแสงสวางประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซ่ึงใหความสวางโดยไมใหความรอน ไมตองใชไอ

ปรอทและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดตะเกียบ ไมมีโลหะหนักท่ีเปนปญหากับ

สิ่งแวดลอม และมีอายุการใชงานยืนยาวไดถึง 50,000 ชั่วโมง เปนตน 

• ลดปริมาณการใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ 2 หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

รูปแบบระบบ Workflow เพ่ือทดแทนการใชกระดาษ ท้ังในสวนโรงงานและ สํานักงาน การประชุมทางไกล

ผานระบบ VDO Conference 
 

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

  (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจะกํากับดูแล และมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและ

สํานักงานตรวจสอบท่ีมีบทบาทสําคัญในเร่ืองของรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวน ระบบการควบคุมภายใน

และระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. การกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความเหมาะสม โดยกําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนในแตละ

ป และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ 

และโอกาสท่ีจะเกิด เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
 

อนึ่ง ในรอบป 2563 บริษัทไดติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดระหวาง

บริษัทกับฝายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควร และการทําธุรกรรมกับผูท่ีมี

ความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยสรุปท่ีสําคัญไดดังนี้ 
 

1. ประวัติการกระทําผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร 

ในชวงรอบปท่ีผานมา และในป  2563 บริษัทไมมีกรณีของการกระทําท่ีเปนการขัดตอกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ 

ไมวาจะเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายตางๆ เชน การท่ีบริษัทไมสงงบการเงินตามกําหนด ไมมีรายการท่ีเปนการใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทยอย บริษัทไมมีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความลมเหลวใน

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย บริษัทไมมีกรณีท่ีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

ลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเร่ืองการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไมมีกรณีท่ีมีการกระทําท่ี

เปนการฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา หรือถูกดําเนินการใดๆ 

อันเนื่องมาจากการท่ีบริษัทไมไดประกาศขอมูลท่ีเปนเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาท่ีหนวยงานของราชการ

กําหนด 

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทในเครือ ไมมีการกระทําท่ีเปนการขัดตอ     

กฎระเบียบ กฎหมายตางๆ ไมวาจะเปนกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายตางๆ ท้ังทางแพงและทางอาญา รวมท้ังไมมีการ

กระทําท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท บริษัทยอย 

และบริษัทในเครือ ไมมีการกระทํา ดังตอไปนี้ 

- ไมมีการกระทําท่ีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 

- ไมมีการกระทําผิดดานการทุจริต หรือการกระทําผิดดานจริยธรรม 
 

2. การรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท  ผูบริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยูในหนวยงานท่ีรับทราบขอมูลภายในทํา

การ ซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน  นอกจากนี้ยัง

กําหนดใหกรรมการ บริษัทและผูบริหาร (รวมท้ังคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหนาท่ีรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย  หากมีการซ้ือ ขายหุนของบริษัท  ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซ่ึงเปน

หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติและดําเนินการตามท่ีกําหนด   
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เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทาน

เปนการลวงหนา  เพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีควรงดเวนการซ้ือขายหลักทรัพย 
 

บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซ้ือขายหุนของ

บริษัท ใหแจงตอคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซ้ือขาย    
 

ในป 2563 กรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซ้ือขายหุนใน

ชวงเวลาท่ีหาม 
 

ท้ังนี้ การถือหุนของกรรมการบริษัทซ่ึงนับรวมการถือหุนของคูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และผูบริหาร 4 

รายแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนสดัสวนรอยละ 5.009 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด พรอม

จัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป  ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ 56-1 ใน

หัวขอ “8. โครงสรางการจัดการ” 

3. การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และ

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร 

และบุคคลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีเสียไดเสียของตน 

หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ บริษัทจึงไดปฏิบัติ

ตามนโยบายวาดวยการรายงานการมีสวนไดเสีย โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 5/2552  เม่ือวันท่ี 9 

มิถุนายน 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้  

1. ใหกรรมการ ผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ ในแบบรายงานการ

มีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

2.  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย ใหนําสงแบบรายงานฉบับเปลี่ยนแปลง ตอเลขานุการ

บริษัทภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ใหรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เปนประจําปทุกป ภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นป 

ถึงแมวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม 
 

ในป 2563 กรรมการและผูบริหารทุกทานไดดําเนินการจัดทํารายงานดังกลาวทุกคร้ังเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยได

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 
 

4. การดูแลเรื่องการซ้ือขายสินทรัพย 

บริษัทดูแลการซ้ือขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการไดมาหรือ

จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย โดยในการทํารายการดังกลาว กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพ่ือให

เกิดความโปรงใสและเปนธรรม 
 

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษัทได

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.  
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5. ดานความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดูแล  เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง

รอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน การทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน  บริษัทไดแจงและเปดเผยมติท่ีประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพ่ือ

ความเปนอิสระในการตัดสินใจ และเปดเผยขอมูลทันทีเพ่ือความโปรงใส และบริษัทไมมีการใหความชวยเหลือทาง

การเงินท่ีไมใชบริษัทยอย (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน) 
  

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ

คณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในแบบ56-1 และรายงานประจําป 
 

6. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน   

บริษัทมีโครงสรางการถือหุนท่ีชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดย

ไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพย

ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารอยางครบถวน 
 

การทํารายการระหวางกัน คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท  และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไป

ตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไขการคาท่ีเปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบ

การปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวดวยความโปรงใส  และปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีตองปฏิบัติตอ

บริษัทและผูถือหุน 
 

บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูล เชน รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  บริษัทได

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และในกรณีท่ีมีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเขาขายตองเปดเผย

ขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทไดดําเนินการตามข้ันตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

และขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัทไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํา

รายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง 
 

บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น  เพ่ือให

กรรมการบริษัทท่ีไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ีและมีอิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการ

บริษัทจะแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสียมีทานใดบาง  เม่ือเสร็จสิ้นการ

ประชุมไดเปดเผย ชื่อ ความสัมพันธของบุคคลท่ีเกี่ยวโยง  การกําหนดราคา  มูลคาของรายการ และกรรมการ

บริษัทท่ีมีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)  ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ตามเวลาท่ีกําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่งเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  รวมท้ังมีการบันทึกไว

ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได 
 

ในป 2563 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะท่ีเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้น 

และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับ

บริษัทท่ีไมใชบริษัทยอย และไมมีการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาด

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 114 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และก.ล.ต. และไดเปดเผยรายการระหวางกันซ่ึงกระทําอยางยุติธรรม ตามราคา

ตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป 2563 ไวในรายงานประจําป และ แบบ 56-1  
 

7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

- การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน  ดานรายงานทางการเงิน 

และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว  เพ่ือรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท  โดยหนวยงานตรวจสอบดังกลาวมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี  คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท้ัง 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 คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุมดวย  ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิด

ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)  มี

ความเห็นสรุปไดวา บริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล  ตามรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยง” และ แบบ 56-1 “ขอ 11. การควบคุมภายใน” 
 

- การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอ  และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานให

คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนทราบ  และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน แยกเปนหนวยงานหนึ่งของ

บริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดมอบหมายให นายคมวุฒิ  พรนราดล  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน  พรอมทีมงานสนับสนุนท่ี

มีคุณภาพ ทําหนาท่ีในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุม

ภายใน  มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิด

มูลคาเพ่ิมตอองคกร และสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท    
 

ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน

เพียงพอ  มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือชวยสนับสนุนทําหนาท่ีใหบรรลุภารกิจ โดยมีผูตรวจสอบ

ภายในเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได

มีการรายงานประเด็นท่ีตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะท่ี

เหมาะสมตามท่ีฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัท  เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
 

หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส และในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 6 คร้ัง และรายงานผลตอ
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คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นท่ีมีตอความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงาน

การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” 
 

8. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบท่ัวท้ังองคกร โดยไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีมิใชเปนผูบริหาร และรายงานการบริหาร

ความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัท กรณีเม่ือมีประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญหรือมีรายการผิดปกติ จะพิจารณาความ

เหมาะสมและความเพียงพอตอการดําเนินงานและจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงเปาหมาย

ขององคกรเปนสําคัญ 
 

9.  การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม  สิ่งแวดลอม  และสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท  โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีข้ึน  เคารพในหลักสิทธิ

มนุษยชน และการใชแรงงานอยางเปนธรรม  สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางย่ังยืน  
 

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแลว บทบาทสําคัญท่ีกรรมการบริษัท

จะตองกํากับดูแลในเรื่องของการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น กระบวนและการกํากับดูแลในเรื่องของการ

รองเรียนของผูมีสวนไดเสีย การดูแลและการจัดการความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางบริษัท 

ฝายจัดการ คณะกรรมการ มีดังนี้ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ   จรรยาบรรณพนักงาน  

และนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใชเปน

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองคกร ในการทําหนาท่ีตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกท่ีดี เพ่ือ

เสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  กอใหเกิดความเชื่อม่ันแกผูถือหุนและนัก

ลงทุนท่ัวไป สรางความม่ันคงแกกิจการและสรางผลตอบแทนท่ีเปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดย

สวนรวม  ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ

อยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท 
 

บริษัทสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

จรรยาบรรณพนักงาน  โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพ่ือเปน

การแสดงถึงพันธะสัญญาท่ีจะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 
 

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีในการตรวจสอบและติดตามการ

ปฏิบัติตามคูมือฯ ซ่ึงกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ

พรอมขอเสนอแนะ และแนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส 
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน  

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการ

ทุจริตและคอรรัปชั่น” และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก 

กรรมการ ผูบริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหาม

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและทางออม และ

จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการประชุมของคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption Council : CAC)  คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติให บริษัท

แคปปทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  ผานการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต 

การฝกอบรมและการสื่อสาร 

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมท้ังนโยบายท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายใน

บริษัท และผานทางบอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูท่ีเกี่ยวของ

ทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามชองทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหรับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน ผานชองทางเว็บไซต

บริษัท 
 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต 

บริษัทและบริษัทยอยกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือปองกันและติดตามความ

เสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น สรุปดังนี้ 

1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุม

ระบบงานสําคัญๆ เชน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชําระเงิน      

เปนตน ท้ังนี้เพ่ือปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนว

ทางการปรับปรุงแกไขท่ีเหมาะสม 

2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ 

ขอบังคับของบริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครอง

ผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบ

และกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายท่ีเกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมท้ังมีมาตรการ

ในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายท่ีเกี่ยวของ กรณีท่ีสามารถติดตอผูให

เบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร 

3. หัวหนาสวนงานท่ีเกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และ

รายงานใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ 
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แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาท่ีกํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงท่ัว 

ท้ังองคกร เพ่ือสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรม วิเคราะหชองทางการ

ทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสราง

ระบบ ควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  
 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต 

คอรรัปชั่น ดังนี้  

1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุมครอง    

ผูแจงเบาะแส เผยแพรบนเว็บไซตบริษัท และสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ 

2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  และสอบทานใหบริษัทมี

ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส  โดยหนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานท่ี

เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน 

3. ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด และถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการ

วาจาง หากผูในละเมิด จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด (ถามี)  
 

ในป 2563 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด 

1. บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด จากผูท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจ

กับบริษัท ผูบริหารและพนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวยความโปรงใส และสามารถเปดเผยได 

2. ไมเปนของขวัญท่ีอยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งท่ีเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล) 

3. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึก

รายละเอียดของขวัญท้ังหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล  เพ่ือนําไปเปนของขวัญ

ใหแกพนักงานหรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความเหมาะสม  
 

ในป 2563 บริษัทไมมีการรับของขวัญหรือผลประโยชนอ่ืนใด  
 

นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน  

บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร 

หรือแจงเบาะแส เม่ือพบเร่ืองท่ีอาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปนปญหา

และกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท หรือไมไดรับความเปนธรรม รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและรองเรียน ดังนี้ 
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1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.cenplc.com 

2. แจงผาน E-Mail  / โทรศัพท 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

โทร. (02) 049-1041     E-mail : wutichai@cenplc.com 

• เลขานุการบริษัท 

โทร. (02) 049-1041 ตอ 1021   E-mail : dolnapa@cenplc.com 

3. แจงผานไปรษณยี : สงถึง   

• คุณวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร” หรือ 

• คุณดลนภา   สอดสองจิตร   “เลขานุการบริษัท” 

บริษัท แคปปทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)  

1011  อาคารศภุาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา  

กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจงผานโทรสาร    : (02) 049-1045 
 

โดยเบาะแส ขอรองเรียน และขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการ พิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดย

พิจารณาเปนรายกรณีไป 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เปนผูพิจารณารับ

เร่ืองแจงเบาะแสขอรองเรียน  และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทําการสอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

ตามลําดับ 
 

ในป 2563 ท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการรองเรียน เร่ืองการให หรือรับสินบนเพ่ือประโยชนทาง

ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 
 

นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing) 

1. บริษัทกําหนดใหผูท่ีรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการรับเร่ืองรองเรียน หรือแจงเบาะแสการ

กระทําคอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาท่ีเก็บรักษา ชื่อ ท่ีอยู หรือขอมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูให

ขอมูลเกี่ยวกับกับการคอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูลไวเปน

ความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาท่ีท่ีกฎหมาย

กําหนด 

2. บริษัทจะเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ

คุมครองผูรองเรียนท่ีเปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครอง

จากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน  เชน  รบกวนการปฏิบัติงาน 

เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน 

3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไก

ท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนระบบและยุติธรรม ขอมูล

ของผูรองเรียนจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท 

รับรองความถูกตอง........................................... 
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4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ ตลอดจนขอรองเรียนผานชองทาง

และกิจกรรมท่ีบริษัทจัดข้ึน อาทิ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู

ลงทุน (Opportunity Day) ซ่ึงขอซักถาม ขอติชม ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนตางๆ จะสงตอใหหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
 

ในป 2563 ท่ีผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจาก

ไมไดประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาท่ีทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีท่ีบริษัทฝาฝน

กฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมี

สวนไดเสีย 

นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัปชั่น

ตางๆ ท้ังยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการ

ตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ  
 

นโยบายที่จะไมเก่ียวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

บริษัทและบริษัทยอยยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและ

บริษัทยอยจะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการ

สนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ท้ังดานขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ และบริการ  รวมถึงการรวมคิดรวม

ทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐ อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหไดนวัตกรรมสินคาท่ีมีคุณภาพ  ตอบสนองความตองการของ

ตลาดและลูกคา 
       

ในป 2563 ท่ีผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธ์ิทาง

การคา 
 

หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล 

  (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

บริษัทดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีมีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการ

ใชความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใหธุรกิจและสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย ไดอยางม่ันคงในระยะยาว  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและดูแลใหบริษัทเปดเผย

ขอมูลสําคัญ ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลักทรัพยของบริษัท แกผูถือหุนและผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใสและเปนธรรม ผาน

ชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ เพ่ือใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุนไดทราบขาวสารท่ี

สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน 

บริษัทเปดเผยขอมูลผานชองทางท่ีเขาถึงไดงายและหลากหลาย ซ่ึงเผยแพรขอมูลท้ังขอมูลภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com 

เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิดความม่ันใจ ดังนี้ 
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1.  การกํากับดูแลกิจการ   บริษัทไดจัดทําและไดมีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ท้ังยังจัดทํา

บอรดประชาสัมพันธ และบนเว็บไซตของบริษัท รวมท้ังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

ในป 2563 ท่ีผานมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดเผยแพรทางแบบ

แสดงรายงานประจาํป (แบบ56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com 
 

2. เปดเผยขอมูลสําคัญท้ังขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน  บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอมูล

สําคัญของบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซ่ึงผานการพิจารณาตรวจสอบตามข้ันตอนท่ี

กําหนดไว  โดยเผยแพร ผานชองทางตลาดหลักทรัพย  และ เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

• ขอมูลท่ีเปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท บริษัท

ไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือ

ประโยชนสําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยเผยแพร

ผานเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com 

ในป 2563 ท่ีผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. 

อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด 

• ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาส บริษัทไดจัดทํางบการเงิน ซ่ึงผานกระบวนการ

พิจารณาตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังนี้ได

เปดเผยตอผูถือหุนหรือนักลงทุน กอนครบระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญเพ่ิมเติมอยางเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจัดใหมีคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการเพ่ือประกอบการเปดเผยงบ

การเงินทุกไตรมาส ซ่ึงผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน 

• การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส  บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีท่ีกําไร

สุทธิตามงบการเงินลาสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละย่ีสิบ บริษัทไดมีการ

เผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com 

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูท่ีมีความรู ความชํานาญ มีความเปนอิสระ และไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย /บริษัทรวม/ 

ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง  ท้ังนี้บริษัทไดเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอ่ืนๆ ท่ีจายใหกับผูสอบบัญชีไว

ในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญช”ี ของรายงานประจําป 

ในป 2563 ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจําป ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได และงบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไข และไมมี

ขอสังเกต จากผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน 

รับรองความถูกตอง........................................... 
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ก.ล.ต. ตรงตอเวลาและ ไมถูกสั่งแกไขงบการเงินแตอยางใด และไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผย

ขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด  
 

3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน   บริษัท

ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงการ

เปดเผยขอมูลดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีท่ีเปนอิสระ  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํา

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวในรายงานประจําป และ  แบบ 56-1 

ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี  โดยรายงานดังกลาวไดแสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และ

ใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 

4. การเปดเผยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รายการระหวางกัน) และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง

สินทรัพย การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผล และเพ่ือประโยชน

สูงสุดของบริษัทและผูถือหุน บริษัทจัดใหมีการเปดเผยรายการดังกลาวท่ีไดรับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตาม

กฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผยชื่อบุคคลท่ีทํารายการ ความสัมพันธ ลักษณะ

ของรายการ และมูลคาของรายการ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพร

ผานทางเว็บไซตของบริษัท  พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป  ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 

56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวางกัน” 

ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เปนการทํารายการกับบริษัท

ยอย ซ่ึงเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีไดรับการยกเวน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 3 รายการ ซ่ึงได

ปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีกําหนดไว 
 

5. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองจัดทําแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย การถือครอง

หลักทรัพยของบริษัท และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ ไดแก คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ โดยจัดทําแบบ

รายงานตางๆ ตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต. 

ดังนี้  

• รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกคร้ัง เม่ือมีการ ซ้ือขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 

59) ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

• การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1) 

ภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีมีดํารงตําแหนง 

ในป 2563 กรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ได

ดําเนินการจัดทําแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรอบ

ปเปนท่ีเรียบรอยแลว พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป  ในหัวขอ “โครงสรางการจัดการ” และแบบ 56-1 

ในหัวขอ “8. โครงสรางการจัดการ” 
 

6. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวของ  ซ่ึงเปนสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกคร้ังท่ีมี

การเปลี่ยนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไว ดังนี้  

รับรองความถูกตอง........................................... 
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• รายการมีสวนไดเสียเม่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก 

• รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

• รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป 

• ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้น

ไมตองย่ืนแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

• ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ี

ไดรับการเลือกต้ัง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันตองรายงาน

ประจําปนับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธานกรรมการ

บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันทําการนับแตวันท่ีไดรับรายงาน  

ในป 2563 กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในรอบปเปนท่ีเรียบรอยแลว   
 

7.  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน โดยกําหนดไวใน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ เร่ืองความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับท่ีตองปฏิบัติตอบริษัท        

ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย  และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวมและตอตนเองไมใชตําแหนงหนาท่ี

แสวงหาประโยชนเพ่ือตนเองและ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท  โดยไมนําขอมูลและ

ทรัพยสินของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองและ/หรือผูอ่ืน  และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอ่ืนให

ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัทและบริษัทยอย  ท้ังนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีท่ีมีการฝาฝนในการนําขอมูลภายใน

ของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษต้ังแตการตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง 

นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเร่ืองดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษ

ทางวินัยไว  ซ่ึงกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามท่ีกําหนด 

ในป 2563 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด           

ไมปรากฏวามีการใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ  
 

8. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม  บริษัทไดกําหนดไวในพันธกิจของ

บริษัท เพ่ือใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม  ซ่ึงถือเปนภารกิจท่ีทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม  

ในป 2563 บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม” 

(Corporate Social Responsibility (CSR) Report 
   

9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของทุกหนวยงานท้ังบริษัทและบริษัทยอย  บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะ

กรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและทุกเดือน เพ่ือ

รับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารใหพนักงานท่ัวท้ังองคกรเขาใจและ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมท้ังเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบของตนท่ีไดรับมอบหมาย  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ 

ในป 2563 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร

ระดับสูง และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและ

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 123 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

ปรัชญาการทํางาน พรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมาย

ทางธุรกิจขององคกร โดยในป 2563 ไดเขารวมประชุมเปนประจําทุกเดือน 
 

นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอ่ืนๆ ตอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ

สํานักงาน  ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูล

ตอไปนี้ 

1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยสัดสวนการถือหุน รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท 

ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุม และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท 

www.cenplc.com 

2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนท่ีถือ ณ 

ตนป สิ้นป และท่ีมีการซ้ือขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางจัดการ หัวขอยอยเร่ืองรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการบริษัท” 

3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพ

ในการแขงขันของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ใน

รายงานประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” 

และผานเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได 

4. เปดเผยโครงสรางกลุมธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุน

ของกลุมบริษัท” และแบบ 56-1 หัวขอ “1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัทท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได 

5. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทยอย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมท้ัง

แนวทางการปองกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ     

“3. ปจจัยความเสี่ยง” 

6. เปดเผยรายชื่อกรรมการ  กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมท้ังประวัติ บทบาท และ

หนาท่ี จํานวนคร้ังของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน  สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจด

ทะเบียน วัน เดือน ป ท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการจัดการ  หัวขอยอย

เร่ืองสรุปจํานวนคร้ังการเขารวมประชุม” และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” และ

แบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เร่ืองสรุปจํานวนคร้ังการเขารวมประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการ

ชุดยอย 

7.  เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังรูปแบบ 

ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนท่ีแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการ

คาจายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง  สําหรับคาตอบแทนประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัทไมมีนโยบายให

คาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัทตามปกติซ่ึงเปดเผยใน

รายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการจัดการ ขอยอยเร่ืองคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร”  และแบบ 56-1 ใน

หัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร” 

8. เปดเผยขอมูลการเขารับการพัฒนาและฝกอบรมของกรรมการในปท่ีผานมา ในหลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสราง

คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล หัวขอยอยการพัฒนากรรมการและผูบริหาร ในรายงานประจาํป และ แบบ 56-1 
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9. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและบริษัทยอย ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือ

หุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล 

10. เปดเผยการแตงต้ังผูสอบบัญชีท่ีมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

รวมท้ังเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนๆ ท่ีจายใหกับผูสอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจําป ใน

หัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” 

11. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ   

56-1  ในหัวขอ “8.2 ผูบริหาร เร่ือง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได 

12. เปดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.  

พรอมรายงานการกํากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแล

กิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และ แบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5” 

13. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ในหลักปฏิบัติท่ี 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 และผานเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

14. เปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และ

สามารถดาวนโหลดได 

15. เปดเผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผาน

เว็บไซตของบริษัท และสามารถดาวนโหลดได 

16. เปดเผยขอบังคับ  วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท  

17.  เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัท ผานเว็บไซตของบริษัท 

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท 

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ถูกตอง โปรงใส โดยมีชองทางการสื่อสาร ขาวสารผานสื่อท่ี

หลากหลาย เพ่ือประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ 

1.  จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ  เพ่ือเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน 

บริษัทไดกําหนดบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญ ตอนักลงทุนและผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดท่ี 

  คุณดลนภา   สอดสองจิตร   

  เลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ 

  โทรศัพท :   (02) 049-1041 ตอ 1021    โทรสาร : (02) 049-1045 

E-mail  :  dolnapa@cenplc.com 

2.  บริษัทและบริษัทยอยไดใหความรูและสรางความเขาในธุรกิจของบริษัทยอย ใหแก คณะอาจารย นิสิต 

นักศึกษา ไดเขาศึกษาดูงานท้ังระบบ และเย่ียมชมโรงงานบริษัทยอย โดยผูบริหารจะเปนผูใหความรู เพ่ือสรางความ

เขาใจพ้ืนฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแตการเริ่มตนจนกระท่ังเปนสินคา 

3.  สารสนเทศท่ีสําคัญท่ีเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้ 

• โครงสรางผูถือหุน 

• โครงสรางองคกร 
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• ขอบังคับบริษัท 

• การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น 

• จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

• จรรยาบรรณพนักงาน 

• รายงานคณะกรรมการ 

• รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 

• รายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

• งบการเงินทุกไตรมาส 
 

หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน 

  (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจาของ

บริษัท และคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดสําหรับผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยใหความสําคัญและเคารพสิทธิตอสิทธิแหง

ความเปนเจาของของผูถือหุน โดยไมเอ้ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียกลุมใดกลุมหนึ่ง และดูแลในเร่ืองขอมูลตางๆ ของ

บริษัทอยางครบถวนตามความเปนจริง เพ่ือใหผูถือหุนม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของ

บริษัท เชน รับทราบผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอยางถูกตอง

ครบถวนตามความเปนจริง ผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางใหบริษัท

ปฏิบัติ ดังนี ้
 

1. บริษัทแตงตั้งใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 
 

2. ในการกําหนดวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะไมกําหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคาร

พาณิชย โดยจะกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือ ระหวางเวลา 08.30 น. – 17.00 น.  และสถานท่ีประชุมจะอยูใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ท้ังนี้ ในป 2563 บริษัทกําหนดวันประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  ในวัน

พฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563  สถานท่ีประชุมคือ เลขท่ี 247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10510  โดยเร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. เนื่องจากเปนการจัดประชุมภายใตสถานการณแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีแพรระบาดในประเทศไทยในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ 

2563 เปนตนมาและมีปริมาณผูติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีความตระหนักและหวงใยตอความเสี่ยง

ของการแพรระบาดดังกลาวในการประชุมผูถือหุน บริษัทจึงมีนโนบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือ

หุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือหุน  โดยบริษัทคัดเลือกสถานท่ีจัดการประชุมซ่ึงเปนท่ี

อากาศถายเทสะดวกไมแออัด และจัดโตะนั่งแบบเวนระยะหาง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเปนการปองกัน 

เชน หนากากอนามัย เจลลแอลกอฮอรลางมือ และ การตรวจวัดอรุณภูมิรางกายกอนเขารวมประชุมตองไมเกิน 
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37.5 องศา และมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพ่ือใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการประชุมได

อยางสะดวก เนื่องจากอยูติดถนนรมเกลา-มีนบุรี โดยบริษัทไดดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและ

หลักเกณฑวาดวยการปฏิบัติตอผูถือหุน  
 

ท้ังนี้ ในป 2563 ไมมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนแตอยางใด 
 

3. บริษัทใหความสําคัญในทุกเร่ืองทุกประเด็นท่ีกําหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทําตอทิศทางการดําเนินงาน

กิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนไวเปนเร่ืองๆ อยางชัดเจน เพ่ือรับรอง เพ่ือทราบ  

พิจารณาอนุมัติ โดยในแตละวาระท่ีเสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเปนมาซ่ึงจะกลาวถึงวัตถุประสงค 

เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแตละวาระไวใหอยางชัดเจน พรอมท้ังเอกสารประกอบ เพ่ือใหผูถือ

หุนไดพิจารณาโดยละเอียด ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปวาระสําคัญๆ เชน  

- วาระเก่ียวกับกรรมการ : ไดแยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคาตอบแทนกรรมการออกเปนแตละวาระ 

- วาระการแตงต้ังกรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  โดยมี

ขอมูลเบื้องตนของบุคคลท่ีเสนอใหเลือกต้ัง  การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนโดยระบุไวชัดเจน หากเปน

บริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  และการเขารวม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงดูถึงความ

เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม 

และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา ท้ังนี้บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

- วาระคาตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรร โดย

พิจารณากําหนดจายเปนรายคร้ังตามการเขารวมประชุม  โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความ

เหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน 

ท้ังนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป แบงเปนคาตอบแทนท่ีเปน

ตัวเงินคือคาเบี้ยประชุม และไมมีคาตอบแทนอ่ืนหรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ  และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการ

เปนรายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการจัดการ ขอยอยเร่ืองคาตอบแทนกรรมการและ

ผูบริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร” 

- วาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ 

พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงใดๆ ในบริษัท เปนผูมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเปนท่ี

ยอมรับ มีความเปนอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี  สํานักงานสอบ

บัญชี ความเปนอิสระ  คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปท่ี

ผานมา และความสัมพันธกับบริษัท  จํานวนปท่ีทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบันกับปท่ีผานมา  และคาบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสํานัก

งานสอบบัญชี ท่ีผูสอบบัญชีสังกัดอยู  ท้ังของบริษัทและบริษัทยอย โดยไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบ

บัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” 
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- วาระการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร  การ

จายเงินปนผล  ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลท่ีจาย

ระหวางปปจจุบันกับปท่ีผานมา  พรอมท้ังระบุวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพ่ือกําหนดสิทธิ

ในการรับเงินปนผล กรณีไมจายเงินปนผลจะระบุถึงสาเหตุดังกลาว 
 

4. ในการประชุมผู ถือหุนทุกคร้ัง บริษัทไดดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมผู ถือหุน พรอมเอกสารขอมูล

ประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระครบถวน พรอมคําชี้แจงและเหตุผลและความเห็น

ของคณะกรรมการประกอบในแตละวาระ และจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) บริษัทจึงมีมาตรการ การประชุมภายใตสถานการณแพรระบาด เพ่ือปองกันการแพรบาดไวใน

หนังสือเชิญประชุม รวมถึงแบบคัดกรอง COVID-19 โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารท่ี

เกี่ยวของ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนการลวงหนากอนวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลาในการพิจารณา

มากย่ิงขึ้นทางเว็บไซตบริษัท คือ www.cenplc.com 
  

5. บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง และสถานท่ีเหมาะสม ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน 

(120 วัน) นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชี บริษัทไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมี

รายละเอียดเพียงพอ ครบถวน แสดงรายละเอียดความเปนมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ 

โดยจัดทําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือตาม AGM Checklist มี

รายละเอียดในเรื่องดังตอไปนี้ 

- วัน เวลา  และสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน 

- สําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ครั้งท่ีผานมา 

- รายงานประจําปพรอมดวยงบการเงิน 

- วาระการประชุม ในแตละวาระจะนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา เชน พิจารณารับรอง  พิจารณาอนุมัติ  เพ่ือ

พิจารณาเลือกตั้ง  พิจารณาแตงต้ัง เปนตน 

- วาระแตงต้ังกรรมการ ประกอบดวยขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ เชน ชื่อ อายุ  ประวัติการศึกษา  ประวัติการอบรม

หลักสูตรตางๆ ประวัติการทํางานในปจจุบันและในอดีต  จํานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ัวไปท่ีดํารง

ตําแหนงกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน  ประวัติการเขารวมประชุมในปนั้นๆ ปท่ีเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท การถือหุนในบริษัท ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ป ประวัติการทํา

รายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงในชวงปท่ีผานมา ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังในกรณีท่ีดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ 

- วาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประกอบดวยขอมูลคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย วงเงินท่ีขออนุมัติ วงเงินท่ีใชจริงในปท่ีผานมา เปรียบเทียบ 

2 ป นโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทน ท้ังท่ีเปนตัวเงิน คาตอบแทนอ่ืนและสิทธิประโยชน

อ่ืนๆ  และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

- วาระแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประกอบดวยขอมูลของผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ป และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
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- เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

- ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

- นิยามกรรมการอิสระ 

- แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุน 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบ

ท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) ซ่ึงเปนแบบท่ีผูถือหุนกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนได และเปนแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได  

สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามท่ีระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได  ซ่ึงสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะท้ัง 

3 แบบ ไดท่ีเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com  ท้ังนี้บริษัทไดแจงแนวทางการเผยแพรดังกลาวผาน

ระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง 
 

สําหรับผูถือหุนท่ีเปนนักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานท่ี

จะตองแสดงกอนเขารวมประชุมเปนการลวงหนา เพ่ือใหการลงทะเบียนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก 

รวดเร็วย่ิงขึ้น 

- แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม 
 

6. บริษัทไดแจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 พรอมวาระและ

รายละเอียดการประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้ังแตวันท่ี 21 มีนาคม 2563 ลวงหนากอนวันประชุม 41 

วัน ผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหผูถือหุนสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 
 

7. บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน และเปนเวลากอนประชุม 10 วัน คือ

วันท่ี 21-23 เมษายน 2563 เพ่ือบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอน

การเขารวมประชุม 

8. หากผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชยไป

พรอมหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนมาประชุมแทน โดยเลือกท่ีจะมอบ

ฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเขารวมประชุมแทน เพ่ือเปนการ

รักษาสิทธิของผูถือหุนได 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูออกเสียงแทน ดังนี้ 
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รายละเอียด 
จํานวน 

(ราย) 

จํานวน 

หุน 

สัดสวน 

รอยละ 

ผูถือหุนตามนายทะเบียน 2,628 745,141,929 100.00 

 ผูถือหุนเขารวมประชุม 33 407,247,853 54.65 

 - เขารวมประชุมดวยตนเอง 6 78,522,400 10.54 

 - มอบฉันทะ 27 328,695,453 44.11 

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 22 201,823,443 27.09 

มอบฉันทะใหบุคคลอื่น 5 126,872,101 17.03 
 

9. กําหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเปนไปตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนถืออยู  โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง      

(หุนของบริษัทเปนหุนสามัญท้ังหมด) และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษท่ีจะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอ่ืน ในการออกเสียง

ลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซ่ึงมีแถบ Barcode) โดยเจาหนาท่ีจะบันทึกคะแนน

เสียงดวยการสแกนบารโคด 
 

10. ในการประชุมผูถือหุนทุกคร้ัง เอกสารและหลักฐานท่ีผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนท่ีตองแสดงกอนเขารวม

ประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนท่ีบริษัทกําหนดจะเปนแนวทางตามท่ีกฎหมายและหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแล เชนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว 

11. บริษัทไดเพ่ิมชองทางการเผยแพรนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีขอมูลเหมือนกับบริษัท

จัดสงใหผูถือหุน รวมถึงกฎเกณฑการเขารวมประชุมและขอบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารท้ังหมดท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.cenplc.com)  เปนการลวงหนากอนวันประชุมอยาง

นอย 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณาวาระท่ีสําคัญตางๆ อยางเพียงพอ โดยขอมูลดังกลาวมีรายละเอียด

อยางครบถวนและเพียงพอ   
 

ท้ังนี้ ในป 2563 บริษัทไดกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 และไดเผยแพร

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสารการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2563 ซ่ึงลวงหนากอนวันประชุม 32 วัน 

 

12. บริษัทมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสง

หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 14 วัน  
 

โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) ไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2563 

ซ่ึงเปนการลวงหนากอนวันประชุม 23 วัน  
 

กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม

ฉบับภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพ่ือสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม 
 

13. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดกําหนดใหมีข้ันตอนในการประชุมอยางถูกตองตามกฎหมาย และคํานึงถึงความ

สะดวก สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนเปนหลัก โดยในการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม บริษัทได

จัดการลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการ

ประชุมจะแลวเสร็จ  โดยในการลงทะเบียนบริษัทไดจัดใหมี 
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- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขารวมประชุม 

- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนท่ีมอบฉันทะให

ผูอ่ืนมาประชุมแทนตน 

- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สําหรับผูถือหุนทุกรายเพ่ือใชในการลงคะแนนเสียง 
 

14. ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง กอนเริ่มการประชุมตามวาระ  เลขานุการบริษัททําหนาท่ีแจงจํานวนและสัดสวน

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีตองลง

มติในแตละวาระตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทและกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด

ยอยตางๆ คณะผูบริหารระดับสูงท่ีเขารวมประชุมดวยตอผูถือหุน รวมท้ังยังแนะนําผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ

บริษัท ประจําป 2563 จํานวน 2 คน คือ ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข และ นางสาวกมลทิพย  รัตนนันทวาที  แหง

สํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และมีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย  ตอจากนั้นประธานกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมกลาว

เปดการประชุม 
 

15. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน  โดยถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองเขารวมประชุมทุกคร้ัง

ยกเวนเจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ ซ่ึงผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ในเร่ืองท่ี

เกี่ยวของได 
 

ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใด กรรมการทานนั้น

จะแจงตอท่ีประชุมเพ่ือขอไมรวมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 กรรมการบริษัทมีท้ังสิ้น 10 

คน มีกรรมการเขารวมประชุม 8 คน ซ่ึงกรรมการ 2 คน ติดภารกิจจําเปนไมสามารถเขารวมประชุม คิดเปน 80% 

ของกรรมการท้ังหมด  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ

ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงินของบริษัท เขารวมประชุม เพ่ือชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ

วาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท 
 

16. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระท่ีไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพ่ิมวาระหรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา และจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการ

นําเสนอประเด็นตางๆ ของแตละวาระ ท้ังนี้ ในแตละวาระ คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดง

ความเห็นอยางเต็มท่ีในแตละวาระ ซักถามเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 
 

หากมีผูถือหุนประสงคจะเพ่ิมวาระระหวางการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหนังสือ

เชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 
 

17. บริษัทจัดใหมีการใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระท่ีจะตองมีการลงมติ เพ่ือความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามท่ีประชุมวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทาน

ใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงยกมือข้ึน และ
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ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพรอมท้ังลงลายมือชื่อ และเจาหนาท่ีจะบันทึกคะแนนเสียงดวยการสแกนบารโคดท่ี

บัตรลงคะแนน พรอมท้ังเก็บบัตรลงคะแนน 
 

ท้ังนี้ ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหแก กรรมการอิสระ บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน 
 

สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระนั้น บริษัทไดนับระบบ Barcode เปนเคร่ืองมือชวยนับ

คะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพ่ือใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถ

ประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจากจบการพิจารณาแตละวาระ 
 

18. ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผานทางเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com และ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

www.set.or.th โดยบางเรื่องแมวาไม ไดอยูในเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามี

ความจําเปนท่ีผูถือหุนควรไดรับทราบบริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน 

ทันเวลา และโปรงใส ดังนี้ 

- บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กําหนด

รายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพ่ือประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผู

ถือหุนสวนนอย 

- ขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพยท่ีสําคัญ 

- รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัท     

เพ่ือเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมใน

คราวถัดไป 

- ขอมูลผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ การซ้ือขายสินทรัพยท่ี

สําคัญ ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุนม่ันใจและเชื่อม่ันวา

โครงสรางการดําเนินงานมีความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสราง

ความเจริญเติบโต อยางย่ังยืน สรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในอัตราท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง 

- บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือ

หุนตางชาติ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail : 

dolnapa@cenplc.com  หรือ โทรศัพทสายตรง  (02) 049-1041 ตอ 1021 
 

19. การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทไดเปด

โอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกต้ัง

กรรมการท่ีตองการไดอยางแทจริง โดยบริษัทไดแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแตละคนท่ีไดรับการเสนอเขา

รับการเลือกตั้งท่ีมีขอมูลท่ีเพียงพอท่ีผูถือหุนสามารถใชประกอบพิจารณา 
 

20. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง บริษัทยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอยท่ีมีขอมูลท่ีเพียงพอท่ีผูถือหุนสามารถใชประกอบการพิจารณา 
 

21. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง บริษัทไดกําหนดใหมีวาระการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูสอบบัญชีท่ีเสนอเขา

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 132 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

รับการแตงต้ัง รวมท้ังรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนของผูสอบบัญชีท่ีมีขอมูลเพียงพอท่ีผูถือหุนสามารถใช

ประกอบการพิจารณา 
 

22. ในระหวางการประชุม คณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือต้ัง

คําถามในวาระตางๆ อยางอิสระ โดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานท่ีประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็น 
 

ในป 2563 ไดมีผูถือหุน 2 รายซักถาม ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการท่ีเกี่ยวของ เปนผูตอบขอซักถาม

ดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมท้ังคําถาม-คําตอบ เปนลาย

ลักษณอักษร 
 

23. บริษัทดําเนินการเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 ให

สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสียในแตละวาระ         

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันประชุม คือ

วันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 
 

24. บริษัทดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563  

ภายหลังท่ีประชุมสามัญผูถือหุนสิ้นสุดลง ซ่ึงมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแตละวาระ พรอมคําถามหรือ

ขอคิดเห็นของผูถือหุนไวอยางครบถวนตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏในการประชุมผูถือหุน ไปยังกรรมการและผูจัดการ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันท่ี 14 วันนับแตวันประชุม คือ วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 พรอมท้ัง

เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท www.cenplc.com ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมท้ังดําเนินการนําสง

รายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถ

เขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพ่ือใหผูถือหุนได

รับทราบรายละเอียดขอมูลการประชุม 
 

25. ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนทุกคร้ัง บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนท่ีไดบันทึกถูกตอง

ครบถวนตามท่ีประชุม โดยขอมูลท่ีไดดําเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซ่ึงสาระสําคัญประกอบดวย 

- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ 

- รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีเขารวมประชุมและไมเขา

รวมประชุมรวมท้ังสาเหตุการลา ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผูถือหุนรายยอย 

- มติท่ีประชุมในแตละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซ่ึงประกอบดวย เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

และบัตรเสีย 

- ประเด็นคําถามของผูถือหุน รวมท้ังชื่อ-นามสกุล และคําตอบจากกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
 

26. การลงคะแนนเสียงในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกใหผูถือหุน เพ่ือให

กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย 

และ/หรืองดออกเสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวา

เปนคะแนนท่ีเห็นดวย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลง

นามในบัตรลงคะแนน แลวชูบัตรลงคะแนนท่ีไดรับเม่ือขณะลงทะเบียนข้ึน ซ่ึงบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อ

ของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนท่ีถือหรือไดรับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจาหนาท่ีจะบันทึกคะแนนดวย
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ระบบ Barcode พรอมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได พรอมกันนี้

ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอท่ีอยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถทราบคะแนนในแตละ

วาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน 
 

ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกรายท่ี

เขารวมประชุมพรอมลงนามรับรอง 
 

ในป 2563 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระ

เลือกต้ังกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนน

ไวท่ีสํานักงาน เพ่ือความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 
 

27. บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลแกผูถือหุนทุกรายในอัตราท่ีเทาเทียมกัน  

ท้ังนี้กรณีผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผล  บริษัทไดแจงมติท่ีประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลใหผูถือ

หุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด  เพ่ือใหผูถือหุนม่ันใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน 
 

28. บริษัทใหสิทธิผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังจากท่ีไดเริ่มการประชุมแลว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

ท่ีอยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ  พรอมนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีเขารวมประชุมและออกเสียง

เปนตนไป 
 

29. บริษัทดูแลผูถือหุน โดยการใหรับทราบขอมูล ขาวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอยาง

สมํ่าเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปดเผยขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

บริษัทยังไดนําขอมูลท่ีสําคัญ รวมท้ังขาวสารตางๆ ท่ี เปนปจจุบันแสดงไวบนเว็บไซตของบริษัทคือ 

www.cenplc.com 
 

30. บริษัทมุงม่ันสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย

ยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีบริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือท่ีสนับสนุน

ใหเกิดความเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ 

หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกําหนดกระบวนการท่ีอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยาก

จนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด 
 

31. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุน ไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาท่ีดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุน

และสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ท้ังท่ีเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนราย

ยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน ท้ังสิทธิพ้ืนฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยาง

เพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญตอบริษัท 
 

32. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวัน

ประชุมผู2ถือหุน ต้ังแตวันท่ี 12 – 25 เมษายน 2563 และนําสงข้ันตอนดําเนินการในเร่ืองดังกลาวพรอมหนังสือ

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) 

  เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 

  แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
 

ในป 2563 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา 
 

33. บริษัทมีการกระจายหุนของบริษัท ดังนี้ 

- บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท 

- บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เม่ือวันท่ี 

1 เมษายน 2563 

- คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ 5.006 ซ่ึงไม

เกินกวารอยละ 25 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวของบริษัท 

- สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float  เทากับรอยละ 63.36 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด ซ่ึงเกินกวา

รอยละ 25 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวของบริษัท 

- บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 6.41 ของหุนท่ีออกจําหนายแลว

ท้ังหมด 
 

บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทใน

การพัฒนาองคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอเพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติงาน

ท่ีสอดคลองกับหลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก 

CG เขา CG Code) ในบางหัวขออยูระหวางศึกษาเพ่ือปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 1/2563 ไดอนุมัติใหนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไป

ปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และใหเปนไปตามเกณฑท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช 

 ในป 2563 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท    

แตยังมีบางเรื่องท่ีบริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ 
 

 

1. บริษัทควรจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไวเปนสวนหนึ่งในรายงาน

ประจําป หรือจัดทําเปนรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนแยกตางหาก ตามกรอบของ Global Reporting 

Initiative (GRI) 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม โดย

รายงานไวเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําปแลว 
 

2. บริษัทควรสื่อสารขอมูลผานการจัดใหมีการพบปะกับนักวิเคราะห 

บริษัทมีหนวยงานฝายนักลงทุนสัมพันธท่ีใหขาวสารตอนักวิเคราะหหลักทรัพยและนักลงทุนแลว 
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3. บริษัทควรสื่อสารขอมูลผานการจัดใหมีการแถลงขาวตอสื่อมวลชน/การจัดทําจดหมายขาวท่ี

นําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท 

บริษัทไดเผยแพรฐานะทางการเงินและคําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการเปนประจําทุกไตรมาสผาน

ระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
 

4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน 

คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 1 คน ท่ีมี

วาระการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณา

อยางรอบคอบและมีความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนด

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มีการบริหารงานถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดม่ัน

ในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และท่ีประขุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ

บริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น 
 

 

  
 

การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทรณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางตอเนื่อง 

ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเปนสวนหนึ่งใน

แผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหนวยงาน ซ่ึงมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม  

ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกราย

ไตรมาส ซ่ึงปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด 

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริต

และคอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี้ 

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม 

- เว็บไซตบริษัท www.cenplc.com 

- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ  บอรดประชาสัมพันธ 

อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนิน

ธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
 

ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ในป 2563 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด

9.8  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
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ทะเบียน ประจําป 2563 ซ่ึงมีจํานวนบริษัทจดทะเบียนท้ังสิ้น 677 บริษัท  โดยประเมินจากรายงานประจําป 2562 

และขอมูลป 2562 ท่ีเปดเผยสูสาธารณชน บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก” 
 

 

ชวงคะแนน ความหมาย 

90-100 ดีเลิศ 

80-89 ดีมาก 

70-79 ดี 
 

 

 จํานวนหลักเกณฑและน้ําหนักที่ใชในการประเมิน 
 

หมวด 
หลักเกณฑประเมิน (ขอ) น้ําหนัก (%) 

ป 2563 ป 2562 ป 2562 ป 2561 

1. สิทธิของผูถือหุน 32 32 15 15 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 19 19 10 10 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 29 29 20 20 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 53 53 20 20 

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ 108 108 35 35 

รวม 241 241 100 100 
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บริษัทไดจัดทํา “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดกําหนดหลักการไว 8 ขอ ซ่ึงไดจัดทําและเปดเผยไวในรายงานประจําป 2563 โดยแยกสวนไวอยาง

ชัดเจน ในสวนของ “รายงานความรับผิดชอบตอสังคม” 

แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทและบริษัทยอย 

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 

และผูมีสวนไดเสีย 

 

 

 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําหลักการ “พัฒนาอยางย่ังยืน” (Sustainable Development) มาเปนกลยุทธท่ีสําคัญ 

ในการดําเนินธุรกิจ โดยวิเคราะหผลกระทบและสรางคุณคาใหเกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ภายใตหลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยบูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยงตลอดหวงโซ

ธุรกิจ ต้ังแตการใชทรัพยากรการผลิต การจัดการคลังสินคา และการขนสง การจําหนายใหกับผูบริโภค และการจัดการ

ผลิตภัณฑหลังการขาย 

ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process)  

เพ่ือชวยลดปญหาท่ีสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  บริษัทและบริษัทยอย  ตระหนักวาธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพ่ือเปนเชื้อเพลิงชีวมวล ตองบูรณาการสังคมและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 
 

 

การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจภายใตจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยึดม่ันในความรับผิดชอบและเคารพสิทธิ

ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ท้ังภายในและภายนอกบริษัทและบริษัทยอย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เพ่ือใหม่ันใจวาผู

มีสวนไดเสียไดรับการคุมครองใหไดรับสิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของและไดรับการดูแลอยางเปนธรรม ดวยความเสมอ

ภาพ ท้ังนี้บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวาผูมีสวนไดเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึง

กําหนดกลยุทธการพัฒนาอยางย่ังยืนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนี้ 

 

 

 

 

พนักงาน 

10.  ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

10.1  นโยบายภาพรวม 
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ภาพรวมการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 

ผูมีสวนไดเสีย ชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 

 

 

 

ผูถือหุน 

และ 

นักลงทุน  

 

• การประชุมผูถือหุน 

• รายงานประจําป 

• การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส 

และเปดเผยขอมูลผานระบบขาวตลาด 

หลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท 

• การเปดชองทางรับขอเสนอและขอรองเรียน

ผานหนวยงาน “นักลงทุนสัมพันธ” เว็บไซต 

หรือติดตอโดยตรงท่ีเลขานุการบริษัท 

 

• การกํากับดูแลสิทธิของผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม 

ใหไดรับสิทธิดวยความเทาเทียมกัน ไมกระทํา  

การใด  อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิท ธิ      

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีการปฏิบัติอยาง

เทาเทียมกัน 

•  เผยแพรสารสนเทศสําคัญท่ีถูกตองโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได ท้ังภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา ผาน

ชองทางท่ีกําหนด 

• มีนโยบายการจายเงินปนผลอยางชัดเจน 

• ดําเนินงานอยางโปรงใสและเปนธรรมตามหลัก

บรรษัทภิบาล  

 

 

พนักงาน  

• การฝกอบรมและพัฒนานพนักงาน 

• การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีใหพนักงานมีสวน

รวม 

• การติดตอสื่อสารภายในระหวางพนักงาน

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน Internet 

• ประชาสัมพันธขาวสารผานเสียงตามสาย 

และติดประกาศบอรดประชาสัมพันธ 

 

 

 

• กําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณพนักงาน

ใหพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน 

• ดูแลและสงเสริมคุณภาพและความม่ันคงในการ

ทํางานของพนักงาน 

• ปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาคกัน ปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน 

• จายคาตอบแทน และสวัสดิการอยางเหมาะสม 

และเปนธรรม 

 

 

ผูถือหุนและนักลงทุน 

 

ลูกคา คูคา 
เจาหนี้ 

คูแขง 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
หนวยงานภาครัฐ 

สื่อมวลชน 
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ผูมีสวนไดเสีย ชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 

• การเปดรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน

ผานทาง Posts Box หรือ ผูบังคับบัญชา

ตามสายงาน  

 

 

• พัฒนาศักยภาพและสงเสริมการใหความรูกับ

พนักงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริม

ความกาวหนาในสายงาน 

• จัดชองทางสื่อสารใหพนักงานสามารถ เสนอแนะ 

หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ 

• จัดใหมีระบบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยท่ี

มีมาตรฐาน และจัดสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม

และเอ้ืออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ

สุขอนามัย  

 

 

 

สังคมชุมชน 

และ 

สิ่งแวดลอม  

• กิจกรรมใหความรูแกสาธารณชน 

• โครงการเพ่ือชุมชน ท้ังดานอาชีพ การศึกษา 

และการดูแลสิ่งแวดลอม 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีใหชุมชนมีสวนรวม 

• กิจกรรมรณรงคการอนุรักษพลังงาน รักษา

สภาพแวดลอม และการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• การเปดรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน

ผานชองทางเว็บไซตบริษัท 

• ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม 

• สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม 

• แบงปนความรู ทักษะขององคกรสูชุมชน  

ในดานอาชีพ 

• โครงการเพ่ือชุมชน ท้ังดานอาชีพ การศึกษา และ

การดูแลสิ่งแวดลอม 

• อบรบพนักงานเรื่องการตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชั่น และเผยแพรนโยบายบนเว็บไซตบริษัท

และชองทางการสื่อสารภายใน 

• การคํานึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดลอมในการดําเนิน 

กิจการ  

 

 

 

คูคา 

 

 

 

• การชี้แจงและสงเสริมใหคูคาทราบถึง

นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ

ดําเนินธุรกิจ 

• การเย่ียมเยือนคูคา เพ่ือแลกเปลี่ยน ความรู

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ ระหวาง

กัน และรับฟงปญหา / ขอเสนอแนะตางๆ 

• ความเปนธรรม และเสมอภาค 

• การเปดรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน

ผานชองทางเว็บไซตบริษัท  

 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญา 

• คํานึงถึงกรอบกติกาการแขงขันท่ีเปนธรรม 

• สื่อสาร แจงใหคูคารับทราบถึงนโยบาย และ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

• แลกเปลี่ยนองคความรูประสบการณและ  

ความเชี่ยวชาญ 

• ไมเรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใด นอกเหนือจากขอตกลง  

ทางการคา 

• พิจารณาการจัดซ้ือจัดจาง อยางเหมาะสม  

ตามระเบียบปฏิบัติกําหนด  
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ผูมีสวนไดเสีย ชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 

 

 

 

ลูกคา 

 

 

 

 

• ประชุมรวมกับลูกคา 

• ชองทางการสื่อสาร ผานเว็บไซตบริษัท / 

สื่ออิเลคทรอนิคส / การเย่ียมเยียนลูกคา / 

เขารวมงานแสดงสินคา 

• สํารวจความตองการและความพึงพอใจ 

• การมีชองทางใหลูกคาไดรองเรียนหรือ 

แนะนําเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน  

 

• พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑท่ีมีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค 

• คิดคนสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแก

สินคา และบริการอยางตอเนื่อง 

• ดูแลรักษาความลับของลูกคา 

• จัดใหมีระบบและชองทางสื่อสาร เพ่ือใหลูกคา

สอบถามขอมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น 

และรองเรียน 

• นําขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนาสินคาใหตอบสนอง ความตองการของ

ลูกคา  

•  

 

 
 

คูแขง 

 

 

• รับขอมูลจากเวทีสาธารณะ  

 

• ดําเนินกิจการดวยความโปรงใสภายใตการคาและ

การแขงขันอยางเปนธรรม 

• ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขง  

ดวยวิธีการท่ีไมสุจริต 

• ไมทําลายชื่อเสียงดวยการกลาวหาใหรายคูแขง  

 

 

 
 

เจาหนี้การคา 

• รายงานประจําป/ ความรับผิด ชอบตอ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

• ผานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเว็บไซต

บริษัท 

• การเปดรับขอเสนอแนะและขอรองเรียน

ผานชองทางเว็บไซตบริษัท 

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาระหวางกันโดย

เครงครัด 

• ชําระเงินใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลา และตาม

ขอตกลง โดยไมมีการผิดนัดชําระ โดยบริษัทใช

วิธีการโอนเงินผานธนาคาร ในระบบ Media 

Clearing ซ่ึงอํานวยความ สะดวกแกเจาหนี้ 

 

 
 

หนวยงาน 

ภาครัฐ 

 

 

• การขอคําปรึกษาขอกฎหมาย และภาษี

อากร ผานทางโทรศัพท และเว็บไซตของ

กรมสรรพากร 

• การขอคําปรึกษาดานกฎหมายและแนว

ปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานจาก

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวง

แรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน 

 

 

 

 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง 

โปรงใส 

• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีกวามาตรฐาน

ท่ีกฎหมายกําหนด 

• การเขาชี้แจงขอมูลกับหนวยงานราชการท่ีกํากับ

ดูแลอยางถูกตองรวดเร็ว  

รับรองความถูกตอง........................................... 
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ผูมีสวนไดเสีย ชองทางการสื่อสาร การตอบสนองความคาดหวัง 

 

 

 

สื่อมวลชน 

• การใหสัมภาษณใหขอมูลทางวารสาร 

นิตยสาร เว็บไซตบริษัท 

 

• สงเสริมใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

• สื่อสารขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ละเวนการ

สื่อสารท่ีเปนเท็จ บิดเบือนความจริง หรือ  

ผิดศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

 

1.  เกี่ยวกับการจัดทํารายงาน 

(ขอมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบตอสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5) 
 

2.   การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจใหมีความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืนบน

พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังความเชื่อม่ันและความไววางใจซ่ึงกันและกันของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไป

กับการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรณยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยจัดทําเปน     

ลายลกัษณอักษร ซ่ึงรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางชัดเจน เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดหรือเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

2.1  แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจในดานการลงทุนในบริษัทอ่ืน ไดแก กลุมธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการกอสราง และกลุม

ธุรกิจเสาสงไฟฟาแรงสูงและธุรกิจพลังงาน  มีวิสัยทัศนคือ  “เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีมี

ศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุงเนนการใชความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพให

ธุรกิจ และสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไดอยางม่ันคงในระยะยาว”  ดังนั้น บริษัทและบริษัท

ยอยจึงคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน และมีหลักการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีทิศ

ทางการทํางานท่ีสอดคลองรวมกันและผลักดันองคกรสูเปาหมายทางธุรกิจท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ บริษัทยอยไดเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุงสูการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

และรับผิดชอบตอสังคมอยางย่ังยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยไดอธิบายถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวย

ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตลอดจน การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน ตลอดจน

ผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน ดวยการสรางจิตสํานึกใหผูบริหารและ

พนักงานท่ัวท้ังองคกรมี ความตระหนักถึงการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมุงสูการ

พัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพ่ือดําเนินการสูเปาหมายในการลดการปลดปลอยกาซเรือน

กระจกและมีสวนรวมลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน โดยมีการพัฒนาท้ังดานการบริหารจัดการ กระบวนการทํางาน 

การผลิต การจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑและ บริการ การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการ

ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นและใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางให

บริษัท เติบโตควบคูไปกับการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

10.2  การดําเนินงานและจัดทํารายงาน 
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บริษัทและบริษัทยอยไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีบริหาร

จัดการงานเฉพาะดาน ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตลอดจนพิจารณาเรื่องตางๆ ใหเปนไปดวยความ

ถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
ดานเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปดวยผูบริหารจํานวน 4 ทาน โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนประธาน

คณะกรรมการบริหาร มีหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท เพ่ือใหบรรลุ เปาหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงคตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ ท้ัง 3 ทาน  

ทําหนาท่ีดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับธุรกิจหลักของ

บริษัทคือดานการลงทุน เพ่ือใหสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติท้ังหลายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ดานสังคม  

คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ของบริษัทยอยมีหนาท่ี

กําหนดแนวทางและแผนงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (SHE) ของบริษัทยอย รวมท้ังจัดใหมี

การดําเนินงานดาน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ  

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทยอยเพ่ือเปนสื่อกลางในการใหความ

ชวยเหลือในเร่ืองสวัสดิการ ตางๆ แกพนักงาน พรอมดูแลใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการ

สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหนาท่ีกําหนดแนวทางและแผนงานดานการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและ

สังคมของบริษัท รวมท้ังจัดใหมีการดําเนิน งานดังกลาว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ  

ดานสิ่งแวดลอม  

คณะอนุกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ของบริษัทยอยมีหนาท่ีดําเนินการจัดการพลังงานให

สอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานท่ีกําหนดข้ึน รวมท้ังควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ รวมมือกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดการพลังงานเปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 
 

2.2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี  

คณะกรรมการบริษัทไดนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ

บริษัท โดยเชื่อวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงประกอบไปดวยการมีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนและ

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพ่ือใหการบริหารงาน

เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและความรับผิดชอบตอผูมี    

สวนไดเสียจะเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาวอยางย่ังยืน 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัท กํากับดูแลและ

ติดตาม การทํางานของฝายจัดการ 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และติดตามผล

การปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ   
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ในป 2563 ไมพบสถานการณใดท่ีปฏิบัติโดยไมสอดคลองกับตามนโยบาย และบริษัทไมไดรับการรองเรียน

ใดๆ จากผูมีสวนไดเสีย 

2.3 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและโปรงใส สอดคลองกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ภายใตการแขงขันทางการคาท่ีสุจริตและเปนธรรม

และเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้  

1. สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับคูคา เพ่ือการเติบโต และพัฒนารวมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใตกรอบ

กติกาการแขงขันท่ีเปนธรรม ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

ตั้งแตการคัดเลือก และประเมินคูคา การเปรียบเทียบราคา 

2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง ไมแสวงหาขอมูลดวยวิธีไมสุจริต ไมลอกเลียนแบบ ไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาของผูอ่ืนเพ่ือประโยชนสวนตน 

3. ไมเรียก รับ หรือยินยอม ท่ีจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา 

4. การดําเนินธุรกิจกับคูคา ลูกคา ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงคูแขงทางการคาจะตองไมนํามาซ่ึงความ

เสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดตอกฎหมาย ดังนี้  

ลูกคา : 

(1) สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาในราคาท่ีเปน

ธรรม 

(2) ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหทราบเกี่ยวกับสินคาและ

บริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงท่ีเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ

เงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได   

ตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

(4) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีวางใจไดของลูกคา 

(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคา

และบริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงท่ีสุดเพ่ือให

ลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของโดยมิชอบ 

(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับลูกคา

สูงสุด  

คูคา และ/หรือ เจาหนี้ :   

(1) ไมใชโอกาสในการเปนผูบริหารหรือพนักงานท่ีรับผิดชอบในการจัดซ้ือ จัดหาบริการตางๆ หรือเพ่ือหา

ประโยชนสวนตน 

(2) ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ท่ีไมสุจริตในการคากับคูคาอยางเด็ดขาด 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาท่ีมีระหวางกันกับคูคาอยางเครงครัด ไมบังคับซ้ือ-ขาย สินคาหรือ

จายคาบริการตอคูคาแบบไมเปนธรรม 

คูแขงทางการคา :  
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บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และ บริษัทไมมี

นโยบายในการแขงขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซ่ึงขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย และขัดตอจริยธรรม 

โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้  

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี 

(2) ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

(3) ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย 

ภาครัฐ :  

ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซ่ือสัตยสุจริตในการติดตอทําธุรกรรมกับหนวย งาน

ภาครัฐ เพ่ือหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ท่ีอาจสงผลตอการกระทําท่ีไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการ บริหารจัดการท่ีดี 

รวมท้ังตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวก หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท  

ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพ่ือใหคูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ

สามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม  
 

2.4 การรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด 

บริษัทและบริษัทยอยมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปในทางท่ีมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

อยางไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ 

เพ่ือรักษาไวซ่ึงความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. พนักงานสามารถให/รับของขวัญ แก/จากบุคคลใดๆ ได หากเขาเงื่อนไขทุกขอดังตอไปนี้ 

(1) ไมเปนการกระทําโดยต้ังใจเพ่ือครอบงํา ชักนํา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพ่ือใหไดมาซ่ึงความ

ไดเปรียบใดๆ ผานการกระทําท่ีไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝง

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการชวยเหลือหรือผลประโยชน 

(2) เปนการใหในนามบริษัท ไมใชในนามของพนักงาน 

(3) ไมเปนของขวัญท่ีอยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล) 

(4) เหมาะสมกับสถานการณ เชน การใหของขวัญเล็กๆ นอยๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน 

หรือปใหม ซ่ึงถือเปนธรรมเนียมปกติ 

(5) เปนการใหเปดเผย ไมปกปด 

2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ

กระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดและปฏิบัติตามข้ันตอนตามขอกําหนด

คาใชจายในการทํางาน 

3. พนักงานสามารถรับของขวัญซ่ึงมีมูลคาไดไมเกิน 5,000 บาท ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับ

ของขวัญซ่ึงมีมูลคาเกินกวา 5,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยใชแบบรายงานการรับ

ของขวัญ และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน

หรือบริจาคเพ่ือการกุศลตามความเหมาะสม 

ในป 2563 ผูบริหารและพนักงานบริษัท ไมไดรับของขวัญจากคูคาหรือสวนงานอ่ืน 
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2.5 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

บริษัทและบริษัทยอยไมดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมท้ังสงเสริมให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและ

บริการท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 นอกจากนี้  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองเคารพสิทธิท่ีชอบดวยกฎหมายในทรัพยสินทาง

ปญญาของบุคคลอ่ืนดวย 

ในป 2563 บริษัทไมดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

2.6 การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ  

บริษัทและบริษัทยอยไดนํากระบวนการและเทคโนโลยีท่ีใสใจผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอม 

เริ่มตนจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงานและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการ

ผลิตสินคาใชพลังงานจาก ทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนมากท่ีสุด 
 

กระบวนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

กระบวนการจัดซ้ือเปนกระบวนการสําคัญ ในการบริหารความคุมคาควบคูไปกับคุณภาพของสินคา โดยการ

เลือกสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ พรอมไปกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มิไดพิจารณาดานราคาเพียงอยางเดียว 

เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับผูมีสวนเกี่ยวของท้ังพนักงาน 

และผูสงมอบ มีการปรับเปลี่ยนการเลือกใชสินคาและบริการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น  

การจัดหาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย การปฏิบัติตามกฎหมาย        

การควบคุมกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ํา การจัดการของเสีย เปนตน 

บริษัทยอยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคูคา และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงคุณภาพ 

ปริมาณ และการ สงมอบ รวมถึงขอกําหนดข้ันตํ่าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, 

ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

 
 

ISO 9001 ISO 14001  

มาตรฐานการประเมินคูคา  มาตรฐานการประเมินคูคา  

1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกําหนด 

2. สงมอบวัตถุดิบตรงตามกําหนดเวลา 

3. ปริมาณวัตถุดิบครบถวนตามท่ีกําหนด  

1. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การคัดแยกขยะ/ท้ิงขยะ ถูกตองตามประเภทและสถานท่ี 

3. มีระบบการปองกัน ควบคุมการปนเปอน ของเสียท่ีออกสูสิ่งแวดลอม 

4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี วัสดุ วัตถุดิบท่ีเปนอันตรายท่ีเหมาะสม 

5. ระบบการจัดสงใชยานพาหนะท่ีอยูในสภาพดีไมกอใหเกิดมลพิษ 

6. มีการเตรียมการปองกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 

7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมของบริษัท 

9. ใหความรวมมือในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 

10. ไมปรากฏวามีขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย / ผูเกี่ยวของ  
 

 

รับรองความถูกตอง........................................... 

- 146 - 



               บริษัท  แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค  จํากัด  (มหาชน)       แบบ 56-1  ประจําป  2563                                                                                                                     

   

คูคา ผูใหบริการ และผูจัดจำหนาย  

บริษัทยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเขาเย่ียมเยียนคูคา ผูใหบริการ และผูจัดจําหนายอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหม่ันใจวามีการปฏิบัติสอดคลองตามระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 และนโยบายการ

จัดการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม ทําใหบริษัทมีการคัดเลือกคูคาอยางเปนระบบเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทประกอบ 

ไปดวยคูคาท่ีมีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยสนับสนุนการจัดหาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีพิจารณาจากสินคาและบริการของผูประกอบการท่ี

ปฏิบัติ ตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม หรือไดมาตรฐานตามเกณฑของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช

ทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  

ลูกคา ผูอุปโภค และผูใชสินคา  

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวา การท่ีองคกรธุรกิจจะย่ังยืนอยูไดนั้น ตองเขาใจความตองการท่ีแทจริง

ของลูกคา ซ่ึงในปจจุบัน พบวา ความคาดหวังของลูกคานั้น ไมไดจํากัดขอบเขตเฉพาะในสวนท่ีเปนผลกระทบโดยตรง

จากการดําเนินธุรกิจ แตไดขยายไปสูการสนับสนุนเพ่ือสรางความย่ังยืนใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมดวย  เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขัน และมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ 
 

2.7 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค  

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักดีวาความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ อันนําไปสู

ความสําเร็จของบริษัทและบริษัทยอยอยางย่ังยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

(1) สงมอบสินคาและใหบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของลูกคาในราคาท่ีเปน

ธรรม 

(2) ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหทราบเกี่ยวกับสินคาและ

บริการ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงท่ีเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ

เงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการนั้นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไดตองรีบ

แจงใหลูกคาทราบเพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 

(4) ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเปนท่ีวางใจไดของลูกคา 

(5) จัดใหมีระบบและกระบวนการท่ีลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคาและ

บริการ รวมท้ังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบ และการดําเนินการอยางถึงท่ีสุดเพ่ือใหลูกคา

ไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูท่ีเกี่ยวของโดยมิชอบ 

(7) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับลูกคา

สูงสุด  

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกคา  

บริษัทและบริษัทยอยไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือรักษาไวซ่ึงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมถึงการให

ความสําคัญตอการลดผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน บริษัทยอยไดประกาศนโยบายและดําเนินการตาม

มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมดานแรงงาน โดย การรักษาไวซ่ึงการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 

9001: 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP  
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ในป 2563 บริษัทยอยไดดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือลดผลกระทบดานตางๆ อยางตอเนื่อง โดยไดทํา

การตรวจ ประเมินระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ท้ังดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และ ดานแรงงาน 

เปนการสรางความม่ันใจและเชื่อม่ันไดวาบริษัทยอยไดพัฒนาใหเปนไปตามระบบและมาตรฐานตางๆ ท่ีเปนท่ียอมรับ

อยางตอเนื่อง 
 

3.  การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  

บริษัทและบริษัทยอยตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดวยตระหนักวาการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

เปนภัยรายแรงตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม อีกท้ังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ  ของกํานัล สิทธิประโยชนพิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไมวาทางตรงหรือ

ผานบุคคลท่ีสามแกลูกคา  คูคาบริษัทและบริษัทยอย หนวยงานภายนอกหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ เพ่ือใหไดมาหรือคงไวซ่ึง

ประโยชนหรือความไดเปรียบทางธุรกิจ รวมท้ังไมมีนโยบายจายเงินรางวัลหรือการจายเงินอ่ืนใดเพ่ือเรงการดําเนินการ

หรืออํานวยความสะดวก 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ยึดม่ันในความถูกตอง โดยจัดใหมีแนวทางในการตอตานการ

ทุจริตและคอรรัปชั่น รวมถึงการสรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริม และปลูกฝงให

ผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ไมสนับสนุน ใหมีการสรางความสําเร็จของ

งานดวยวิธีการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกร 

โดยสงเสริมใหปฐมนิเทศพนักงานใหม เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการเร่ิมงาน และนอกจากนั้นบริษัทยัง

กําหนดใหผูบริหารและหัวหนางาน ไดรับการฝกอบรมเร่ือง “การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่น” เพ่ือ

สื่อสารใหระดับผูปฏิบัติงานไดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 

จึงไดกําหนดขั้นตอนมาตรการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ดังนี้  

คณะกรรมการบริษัท  

- แสดงความมุงม่ันตอการตอตานการคอรรัปชั่น 

-  ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณเพ่ือเขารับการรับรองมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

- กํากับดูแล และประเมินความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 

- สนับสนุนดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- เปนผูประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 
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- ทําหนาท่ีพิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงดานทุจริตและ

คอรรัปชั่น  

หนวยงานตรวจสอบภายใน  

ทําหนาท่ีในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ  

ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และขอปฏิบัติ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต

และคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการคอรรัปชั่นโดยกําหนดเปน      

ลายลักษณอักษรเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560  เม่ือวันท่ี 13 

พฤศจิกายน 2560  โดยไดดําเนินการจัดทํา “นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น”  และเผยแพรบนเว็บไซต

บริษัท www.cenplc.com ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการท่ีดี”   

บริษัทไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการตอตานการทุจริต เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคณะกรรมการและผูบริหารมุงม่ันในการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีอยางเครงครัด พรอมถือม่ันในการใหพนักงานท่ัวท้ังองคกรปฏิบัติหนาท่ีดวยความขยัน ซ่ือสัตย ยุติธรรม 

รวมถึงการตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการตอตานการ

คอรรัปชั่น 

สงผลใหป 2563 ไมปรากฏกรณีการรองเรียน เร่ืองการทุจริตและคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนเพ่ือ

ประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 
 

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติตอการจางงาน 

ไมวาบุคคลนั้นจะมีถิ่นกําเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มา

เปนปจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจางงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทํางาน ไมใชแรงงานเด็ก เคารพในสิทธิ

และเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูน ศักยภาพ 

โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ  

ในกรณีท่ีพนักงานไมไดรับความยุติธรรมในเร่ืองตางๆ มีการกําหนดชองทางท่ีสามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส

เกี่ยว กับเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมายพรอมท้ังมีกระบวนการแกไข มาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนระบบ

และยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปด

โอกาสใหพนักงานมีการเรียนรูอยางท่ัวถึงและ สมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีพนักงานไมไดรับความยุติธรรมในเร่ืองตางๆ มีการ

กําหนดชองทางท่ีสามารถรองเรียนหรือ แจงเบาะแสเกี่ยว กับเร่ืองท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมายพรอมท้ังมี

กระบวนการแกไข มาตรการคุมครองผูรองเรียนท่ีเปนระบบและยุติธรรม 

การปองกันและเคารพความเปนสวนตัวของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทยอยเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงานโดยจะปกปองและไมนําขอมูลสวนตัวของพนักงาน 

เชน เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปดเผยใหบุคคลภายนอกหรือผูท่ีไมเกี่ยวของ     

เวนแตเปนขอมูลท่ีตองเปดเผยตอบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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การดูแลชุมชนและสังคม 

การดูแลบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอยยังครอบคลุมไปถึงการสงเสริมใหพนักงานเปนผูท่ีมีจิตใจดีงาม เอ้ือเฟอ

และแบงปนประโยชนและความสุขแกผูอ่ืน พรอมท่ีจะใหและมอบคุณคาท่ีดีเพ่ือตอบแทนคืนสูชุมชนและสังคม มีจิต

อาสาและมีสวนรวมทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีบริษัทจัดข้ึน และ/หรือ พนักงานริเร่ิมทําเปนประโยชนตอชุมชน

และสังคม 
 

5.  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อม่ันวาพนักงานท่ีมีคุณภาพเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูเปาหมายและสรางความไดเปรียบตอการแขงขันทางธุรกิจ จึงไดใหการสนับสนุนท้ัง

ดานการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบตอเนื่องในทุกๆ ระดับ พรอมสนับสนุนใหพนักงานไดใช

ความรู ความสามารถไดอยางเต็มท่ี สรางโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานอยางเทาเทียมกัน เพ่ือเติบโตไปพรอมๆ กับ

ความสําเร็จขององคกร 

นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงานในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(2) ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน 

(3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

(4) การแตงต้ังและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และต้ังอยู   

บนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 

(5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

(6) รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 

(8) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือ

คุกคามและสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 

(9) ใหพนักงานรองเรียนในกรณีไมไดรับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด  
 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองท่ีพนักงานรองเรียนวาอาจเปนการกระทําผิด 

โดยกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางในการปกปองพนักงานหรือผูแจงเบาะแสในการกระทําผิด ไวใน “จรรยาบรรณ

พนักงาน”  

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน เม่ือพบเร่ือง   

ท่ีอาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมท่ีอาจเปน

ปญหาและกอ ใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมท้ังการรับขอรองเรียนในกรณีท่ีพนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิด

สิทธิ หรือไมไดรับความเปนธรรม ผานชองทางและกระบวนการท่ีบริษัทกําหนด  

บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผู

รองเรียน ท่ีเปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ  

มาตรการคุมครองผูรองเรียน  

(1) บริษัทจะเก็บขอมูลและปกปดชื่อ ท่ีอยูหรือขอมูลใดๆ ท่ีสามารถระบุตัวผูรองเรียนหรือผูใหขอมูลได และเก็บ

รักษาขอมูลของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยจํากัดเฉพาะผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

ดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได 
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(2) ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองรองเรียน มีหนาท่ีเก็บรักษาขอมูล  ขอรองเรียนและ

เอกสารหลักฐานของผูรองเรียนและผูใหขอมูลไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาท่ี

เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

(3) บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรายงานแหลงท่ีมาของ

ขอมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

(4) ผูท่ีไดรับความเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเปนธรรม 

(รายละเอียดชองทางการรองเรียน เปดเผยบนเว็บไซตบริษัท www.cenplc.com ภายใตหัวขอ “การกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี”)  

การสรรหาและการจางงาน  

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจางงาน โดยยึดหลักความรู ความสามารถ ความ

เปนธรรม ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ท้ังในดานเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงใหความสําคัญตอการดูแลและปฏิบัติตอ

พนักงานอยางเปนธรรมและบนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมและการพัฒนาความคิด

เชิงสรางสรรค เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกตัวพนักงาน เปนแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดการ

พัฒนาการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ นโยบายการจางงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กําหนดให

สอดคลองกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมท้ังกฎหมายแรงาน หลักเกณฑตามมาตรฐานสากล นโยบายการ

บริหารของบริษัทและขอกําหนดของลูกคา 

ซ่ึงในป 2563 นี้ บริษัทมีจํานวนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 14 คน และยังคงดําเนินการจัดทํา

แผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองการดําเนินธุรกิจ ภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยใหความสําคัญตอการ

จัดสรร ทรัพยากรในจุดท่ีกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม หรือมีความจําเปนตอเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับข้ันตอนการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การจางงานคนพิการ 

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผูพิการ จึงไดเปดโอกาสใหผูพิการท่ีมีความพรอม

เขารวมงานกับองคกร ซ่ึงทําใหผูพิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพ่ึงพาใหสังคมไดอีกทางหนึ่ง อัตราการจางงาน

ผูพิการของบริษัทยอยเปนไปตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

การบริหารคาจาง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ  

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินนโยบายดานการบริหารคาตอบแทน ดวยหลักความเปนธรรมตามความเหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแขงขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสําเร็จ

ของงานอยางเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานอยางเทาเทียมท้ัง ชาย – 

หญิง ผูท่ีมีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผูท่ีมีความพิการ เพ่ือดึงดูดผูมีความรูความสามารถ เขามารวมงานกับบริษัทและจูง

ใจใหพนักงานมีการพัฒนาผล การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทไดจัดสวัสดิการตางๆ ดวยความเอาใจใสใน

คุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือสรางความผูกพันและสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานกับ

บริษัท ดังนี้  

- สวัสดิการท่ีสงเสริมความม่ันคงในอนาคต เชน สวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  สหกรณออมทรัพย           

เงินบําเหน็จ 

- สวัสดิการชวยเหลือคาครองชีพ เชน เคร่ืองแบบพนักงาน จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน คาพาหนะ คาน้ํามัน     

เงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน และเงินชวยเหลือคาเชาบาน 
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การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นๆ 

บริษัทแลบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานและสวัสดิการ และมุงสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีดวยการจัดสวัสดิการสําหรับพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงานและสถานภาพทาง

สังคม สนับสนุน สงเสริม รวมท้ังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 

การเสริมสรางคุณภาพชีวิตกับการทํางานอยางมีความสุข 
 

 

1.  Happy Body (สุขภาพดี)  

• ตรวจสุขภาพประจําป 

• กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด 

• จัดหองพยาบาลและมีแพทยประจํา 

   

 

 

 

2.  Happy Heart (น้ําใจงาม)  

สงเสริมใหพนักงานมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน 

• กิจกรรม โลหิตคนละนิด ชวยชีวิต 
เพ่ือนมนุษย 

• สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน  

“หนากากผาหมักน้ํานมขาว” 

• สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ การนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

3.  Happy Society (สังคมดี)  

สงเสริมใหมีความรักสามัคคี เอ้ือเฟอตอชุมชน 

ท่ีตนทํางานและพักอาศัยใหมีสภาพสังคม  

  และสภาพแวดลอมท่ีดี 

• บริจาคน้ําดื่มโครงการ  

“เพ่ือนชุมชนรวมใจปองกันภัยน้ําทวม 

• สนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชน 

“สเปยตะใครกันยุง” จากวิสาหกิจ 

ชุมชนกลุมสมุนไพรบานศาลเจา 

• รวมบริจาคจตุปจจัยทอดผาปาสามัคคี  

ณ วัดหนองแฟบ 
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การบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสภาพแวดลอมอยางชัดเจน

และเปนรูปธรรม รวมท้ังมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เปน

ตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามกฎหมายและ

มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน ท้ังนี้  เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน ผู รับเหมา และ

บุคคลภายนอกท่ีเขามาปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในบริษัทยอย โดยมีการดําเนินการตางๆ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

บริษัทยอย 

กฎหมายกําหนด จํานวน 

จํานวนลูกจาง (คน) 
จํานวน

กรรมการ (คน) 
พนักงาน (คน) 

คณะกรรมการ (คน) 

ชาย หญิง รวม 

UWC 100 คน แตไมถึง 500 คน 7 247 6 1 7 

RWI 100 คน แตไมถึง 500 คน 7 127 10 1 11 
 

เจาหนาท่ีความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

UWC RWI 

จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. จป.ระดับบริหาร   19 11 30 13 3 16 

2. จป. ระดับหัวหนางาน 19 4 23 27 6 33 

3. จป. ระดับวิชาชีพ - 1 1 1 - 1 

รวม 38 10 54 41 9 50 
 

 

รายละเอียด UWC RWI 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 10 คน 12 คน 

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน   

- นอยกวา 3 วัน 4 คน 5 คน 

- มากกวา 3 วัน 6 คน 7 คน 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติผานนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานและนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทยอย มีการตรวจติดตามใหปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ

ขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจไดอยางสอดคลอง 

ในป 2563 ไมเกิดกรณีละเมิดขอกําหนดและกฎหมายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมแตอยางใด 
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การสรางจิตสำนึกดานความปลอดภัย 

บริษัทยอยปลูกจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหกับพนักงานในทุกระดับโดยทบทวนบทบาทหนาท่ีดานความ

ปลอดภัยของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารและระดับหัวหนางาน การใชอุปกรณคุมครองความ

ปลอดภัยสวนบุคคล การดับเพลิงขั้นตนและการอพยพหนีไฟ  
 

การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทำงาน  

บริษัทยอยมีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ความรอน แสงสวาง เสียง ฝุนละออง ปริมาณความ 

เขมขนสารเคมีหรือไอระเหยในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหไดมาตรฐานความปลอดภัย และได

จัดกิจกรรม KYT ทุกวันกอนเขาทํางาน 
 

การตรวจสอบอุปกรณตางๆ ใหมีความปลอดภัย  

บริษัทยอยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานตางๆ โดยชางผูเชี่ยวชาญเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณเหลานี้

ใหไดมาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เชน ระบบไฟฟา ระบบหมอน้ํา (boiler) และหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความ

รอน  เครนยกเครื่อง 
 

การจัดการสารเคมีใหสอดคลองตามกฎหมาย  

บริษัทยอยไดดําเนินการควบคุมดูแลการใชสารเคมีใหสอดคลองตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือปองกันอันตราย ตอ

สุขภาพ ของผูปฏิบัติงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: 

SDS) และแจงแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตาม

กฎหมาย ติดฉลากท่ีภาชนะบรรจุสารเคมีอยางชัดเจน พรอมอบรมวิธีการใชสารเคมีท่ีถูกตองและปลอดภัยใหกับ

ผูปฏิบัติงาน มีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหกับพนักงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ

ควบคุมกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน กรณี สารเคมีหก

รั่วไหลอยางตอเนื่องทุกป 

การฝกซอมแผนฉุกเฉิน  

บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพรอม 

กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ํามันหกร่ัวไหลและหมอไอน้ําร่ัวหรือระเบิด โดย มีการฝกอบรม ทบทวนความรูให

พนักงานอยางสมํ่าเสมอและฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ในการทํางาน ลด

ผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเปนการสรางความเชื่อม่ันตอผูมีสวนไดเสีย ตอองคกร

และชุมชนใกลเคียง  

 

6.   การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทและบริษัทยอยมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจการของบริษัท

และบริษัทยอย ท่ีแสดงเจตนารมณใน การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางย่ังยืน อีกท้ังชวยลด

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทมีแนวทางในการดําเนินการดานสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการดําเนิน

กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชนควบคูไปกับการดําเนินกิจการขององคกร ท้ังนี้ บริษัท

ยอยไดสงเสริมการเรียนรูสําหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
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สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมและสรางคุณคาตอสังคม  

บริษัทและบริษัทยอยสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานรวมทําประโยชนตอชุมชนและสังคม ใหพนักงานเขาใจถึง

ความเสียสละความรวมมือ ความสามัคค ีสงผลใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานกับชุมชน อีกท้ังบริษัทและบริษัท

ยอยยังจัดกิจการรมท่ีรวมแรงรวมใจ พนักงานใหเปนหนึ่งเดียวกัน รวมกันคิด ตัดสินใจ เพ่ือใหงานสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
 

 

โครงการ CSR ปนน้ําใจสูสังคม  

บริษัทและบริษัทยอยมีวัตถุประสงคหลักในการสนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนในชุมชนท่ีบริเวณ

โรงงานบริษัทยอยต้ังอยู หรือชุมชนในถ่ินทุรกันดารตางๆ โดยบริษัทยอยสนับสนุนอุปกรณการเรียน ทุนการศึกษา 

อุปกรณกีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใชจําเปนตางๆ นักเรียนและโรงเรียน ซ่ึงบริษัทไดดําเนินโครงการนี้อยางตอเนื่องมา

โดยตลอด  

 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน  

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงการปลูกฝงและพัฒนาจิตสํานึกของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท้ัง

องคกรใหมีสวนรวมใน ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท 

ประกอบกับการท่ีบริษัทไดเขารวม โครงการ CSR-DIW และไดผานการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะท่ีเปน

ผูประกอบการตอสังคมอยางมีสวนรวม มีความตอเนื่องและย่ังยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดําเนิน

ธุรกิจท่ีผานมา จึงไมเปนท่ีปรากฏวาบริษัทยอยไดรับคําขอรองเรียนจากชุมชนรอบบริเวณท่ีตั้ง  

ท้ังนี้ บริษัทยอยมีความมุงม่ันท่ีจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน   เพ่ือมิ

ใหสรางผลกระทบทางลบกับสงัคมและชุมชน 
 

7.   การจัดการดานสิ่งแวดลอม 

บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการใชพลังงานอยาง

คุมคา โดยไดกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาและแนวทางปองกันและควบคุมไมใหการดําเนินธุรกิจสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ท่ัวท้ังองคกรเพ่ือดูแลและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมใหดีย่ิงข้ึน 

โดยจัดใหมีคณะทํางานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ซ่ึงเปนคณะทํางานของระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังไดรับความรวมมือจากพนักงานทุกคนภายในองคกรและคูคา โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน 

สิ่งแวดลอม ISO 14001 

บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน

เพ่ือควบคุมดูแลติดตามการดําเนินงานในทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกิจของบริษัทยอยใหมีการใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบในดาน
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สิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทและบริษัทยอย ท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบขอกําหนดท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกให

พนักงานเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ปองกันปญหามลพิษดาน

สิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงผลกระทบทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในทุกข้ันตอนการผลิต รวมถึงการใชทรัพยากรอยาง

ย่ังยืนและคุมคา ตามหลัก 5R (REDUCE  REUSE  RECYCLE  REPAIR  REJECT)  ลดการใช  ใชซํ้า  นํากลับมาใชใหม  

ซอมแซมแลวใช  หลีกเลี่ยงการใชและสงเสริมใหมีการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวัง ดูแลและปองกันอยาง

ตอเนื่อง และสงเสริมการพัฒนาในการจัดทําระบบการจัดการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ซ่ึงทุก

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมนั้นสอดคลองตามระบบมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015    

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม  

บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม พรอมกําหนดเปาหมายเพ่ือใชเปนแนว

ทางการ ดําเนินงานดานพลังงานและวัตถุดิบเพ่ือการใชพลังงานและวัตถุดิบใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน

สูงสุด โดยใหผูบริหารและพนักงานท่ัวท้ังองคกรยึดเปนแนวปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

นโยบายการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

1. มุงม่ันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมขององคกร 

2. สรางวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการ

จัดการ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3. สงเสริมพัฒนาดานการจัดการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบทางดานพลังงานและ 

สิ่งแวดลอมในทุกข้ันตอนการผลิต ต้ังแตกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต การจําหนาย การใชงาน 

การจัดการของเสีย รวมถึงการใชทรัพยากรอยางย่ังยืนและคุมคา 

4. สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยใหทุกกิจกรรมของบริษัท มุงปรับปรุงและพัฒนาการ

ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ 

5. สงเสริมระบบการจัดการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ต้ังแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด ลดการใช 

ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม ซอมแลวใช หลีกเลี่ยงการใช และสงเสริมใหมีการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การ

เฝาระวังดูแลและปองกันอยางตอเนื่อง เพ่ือดํารงคงไวซ่ึงระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน  

การจัดการดานพลังงาน  

บริษัทยอยดําเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใชพลังงานในสํานักงานและโรงงานอยางตอเนื่องและยังคงให

ความสําคัญเกี่ยวกับการลดการใชพลังงาน เพ่ือการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใชพ้ืนท่ีการ

ทํางานใหเหมาะสม จัดใหมีคณะทํางานการจัดการพลังงาน โดยใหความสําคัญกับการลดการใชพลังงาน และลดการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจก (คารบอนไดออกไซด) ไปในขณะเดียวกัน โดยผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การบริหารจัดการ

การใชไฟฟาในอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน การผลิต การมีสวนรวมของพนักงานใชพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพ การ

บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณตามแผนงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

การจัดการดานสิ่งแวดลอม  

บริษัทยอยใหความสําคัญดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มุนเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและย่ังยืน โดยไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสีย

และมลพิษท่ีเกิดข้ึน ไมใหเกินคามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนั้น ยังพิจารณาเร่ืองการลดของเสีย ลด
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มลพิษ และการลดการปลอยกาซเรือนกระจก ท้ังนี้กระบวนการทํางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม 

ประเมินผล และทบทวนเพ่ือเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน  

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงมีการติดตาม ควบคุมดูแล ใหมีการปฏิบัติตาม 

แนวทางการพัฒนาดานการใชทรัพยากรอยางสมํ่าเสมอซ่ึงทําใหสามารถลดการใชทรัพยากรซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตลง

ได อยางตอเนื่อง พรอมกันนี้บริษัทยังคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคานอกเหนือจากการใชวัตถุดิบใหเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุดโดยใชกระดาษรีไซเคิลอันเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต

และการบริหารงานของ บริษัทอีกดวย 

การจัดการคุณภาพอากาศ  

บริษัทยอยใหความสําคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักวามลพิษทางอากาศสงผลกระทบตอการ 

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทยอยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียท่ีเกิดจาก

กระบวนการการผลิตเปนประจําทุกป เพ่ือปองกันมลพิษและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือควบคุมดูแลคุณภาพ

อากาศไมใหสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและชุมชนรอบขาง 

ในป 2563 บริษัทยอยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีคาไมเกินมาตรฐาน ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 

มลภาวะทางอากาศ UWC 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  (ตรวจวัดระหวางวันท่ี 23-24 ก.ค. 2563)   

สถานีตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห (mg/m 3) 

PM 10 PM 2.5 

บริเวณหลังโรงชุบ 0.026 0.016 

มาตรฐาน 0.120 0.05 

การประเมินผล ผาน ผาน 

มลภาวะทางอากาศของ RWI 

ควบคุมโดยมีระบบบําบัดอากาศ (Scrubber)  ทุกจุดท่ีเกิดมลภาวะทางอากาศและทําการตรวจวัด 

 
พารามิเตอร 

ระบบ

บําบัด 
หนวยวัด 

คา

มาตรฐาน 
คาที่วัดได 

1. Air Emission   

   Quality  

   Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg/m 3 <200 2.265 

2) Phosphate  Scrubber mg/m 3 - 0.433 

3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm <60 <1.3 

4) Carbon monoxide (CO) - ppm <690 384.0 

2. Working Area Air  

    Quality 

Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber mg/m 3 <2 0.014 

2) Benzene - mg/m 3 <0.5 <0.010 

3) Lead (Pb) - mg/m 3 <0.05 ไมมีการผลิต 

3. Sound Level                   

Monitoring 

(8 ชม. การทํางาน) 

8 hrs. (Working hours) 

- 1st Drawing 

- PCW1 

- 

 

dB(A) 

dB(A) 

 

<85 

<85 

 

85.0 

ไมมีการผลิต
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พารามิเตอร 

ระบบ

บําบัด 
หนวยวัด 

คา

มาตรฐาน 
คาที่วัดได 

- PCW2 

- PCS1 

- PCS2 

- Wire Rod 

- Wire Mesh 

- Hard Draw Wire 

- Pickling 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

dB(A) 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

<85 

96.0 

81.0 

80.0 

70.0 

ไมมีการผลิต 

82.0 

74.0 

4. Heat Stress 

Monitoring 

- 1st Drawing 

- PCW1 

- PCW2 

- PCS1 

- PCS2 

- Wire Rod 

- Wire Mesh 

- Hard Draw Wire 

- Pickling 

- 

 

 

 

 

องศา

เซลเซียส 

 

 

 

 

งานปาน

กลางไมเกิน 

32 0C 

30.4 

ไมมีการผลิต 

29.5 

29.8 

29.8 

29.2 

ไมมีการผลิต 

30.4 

30.4 

 

มลภาวะทางอากาศ UWC 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  (ตรวจวัดระหวางวันท่ี 23-24 ก.ค. 63)   

สถานีตรวจวัด 
ดัชนีคุณภาพอากาศ/ผลการตรวจวิเคราะห (mg/m 3) 

PM 10 PM 2.5 

บริเวณหลังโรงชุบ 0.026 0.016 

มาตรฐาน 0.120 0.05 

การประเมินผล ผาน ผาน 
 

 

 

การปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาของ ENS 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

มีคาไมเกินมาตรฐานดังนี้ 
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การจัดการคุณภาพน้ําเสีย  

บริษัทยอยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ําท่ีปลอยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะนํามาบําบัดทางเคมี เพ่ือให

คุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ซ่ึงน้ําเสียจากกระบวนการผลิตจะไมปลอยออกนอก

โรงงานแตจะมีบอพักน้ํา และนําน้ํากลับมาใชมาในกระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือนํามารดน้ําตนไม เปนตน 

ในป 2563 บริษัทยอยมีการตรวจติดตามระบบน้ําเสียจากการผลิตมีคาไมเกินมาตรฐาน ตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

ระบบน้ําเสียจากการผลิต UWC 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิง  

ดัชนีที่วิเคราะห คาที่วัดได คามาตรฐาน 

1.  PH 7.0 5.5 – 9.0 

2.  Total Suspended Solids (TSS) < 5.0  50 mg / l 

3.  Total Dissolved Solid  (TDS) < 25  3,000 mg / l 

4.  Chemical Oxygen Demand  (COD) <40  120 mg / l 

5.  Zinc  ND (<0.02)  5 mg / l 
 

ผลการวิเคราะห คุณภาพน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2560  พบวาดัชนีคุณภาพน้ําท้ิงท่ีทําการตรวจวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด 

หมายเหตุ ND = ไมสามารถตรวจวัดได 

 

 

 

แหลงกําเนิด พารามิเตอร หนวยวัด 
ปริมาณท่ี

ตรวจวัดได 

คา

มาตรฐาน 

 

ปลอง  

เชื้อเพลิง 

กาซธรรมชาติ 

 

 

Ø  ของปลอง m 1.2 - 

อุณหภูมิภายในปลอง 0C 517 - 

ความเร็วลมในปลอง m/s 4.91 - 

ปริมาตรอากาศท่ีออกจากปลอง m 3/min 333.29 - 

ปริมาณออกซิเจน (O2) % 16.8 - 

ปริมาณฝุน (TSP) mg/m 3 5.1 60 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ppm 6.0 20 

ออกไซดของไนโตรเจนในรูป

กาซไนโตรเจนไดออกไซด  

(NO as NO2) 

ppm 2.0 120 
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ระบบน้ําเสียจากการผลิตของ RWI  

พารามิเตอร ระบบบําบัดน้ําเสีย คามาตรฐานจากการนิคมฯ คาที่วัดได 

1. pH 

ผานระบบบําบัด 

ทางเคมี 

ของหนวยงานเคมี 

และน้ําเสีย 

5.5 – 9.0 6.8 

2. Total Suspended Solids <50 mg/l 0.2 

3. Total Dissolved Solids <3,000 mg/l 1,240 

4. Oil & Grease <5 mg/l 2.5 

5. Chemical Oxygen Demand <120 mg/l 13 

6. Biology Oxygen Demand <20 mg/l 2 

7. Dissolved Oxygen - 7.13 

8. สี @ Original pH < 300 ADMI 10 

9. สี @ pH 7.0 < 300 ADMI 12 
 

 

การจัดการของเสีย  

บริษัทยอยไดแบงขยะเปน 4 ประเภท คือ ขยะ ท่ัวไป ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตหรือสารเคมี  ซ่ึงบริษัทยอยมีการจัดการขยะท่ัวไป ขยะนํากลับมาใชใหมได และขยะยอยสลายถูกวิธี

สอดคลองตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2015 โดยมี

การจัดทําขอปฏิบัติการกําจัดต้ังแตการคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพใหมีความพรอมในการขนสง 

และคัดเลือกผูรับเหมากําจัดขยะท่ีไดรับใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงจะไมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริษัท

ยอยและสังคม ดังนี้ 

 

ในสวนของขยะและของเสียอุตสาหกรรมตางๆ ของ UWC ท่ีเกิดขึ้นในโรงงานมีวิธีการกําจัดดังนี ้

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. -  เถาสังกะส ี

     - Zinc Dross 

Reuse บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็น แอสโซซิเอท จํากัด 

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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การจัดการของเสียของ RWI  

กากของเสีย วิธีการกําจัด บริษัทที่กําจัด หมายเหตุ 

1.  ขยะมูลฝอยจากสํานักงาน นําคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  

2.  เศษลวดและเศษโลหะ - นํากลับไปหลอมใหม 

- นํากลับมาใชประโยชนใหมดวย 

  วิธีอ่ืนๆ 

- คัดแยกประเภทเพ่ือจําหนายตอ 

บริษัท ส.โชคชัย จํากัด 

 

 

3. ตะกอนจากการบําบัดน้ําเสีย  

ปรับเสถียรและฝงกลบ 

 

บริษัท เบตเตอร 

เวิลดกรีน จํากัด (มหาชน) 

 

อางอิงตาม

ใบอนุญาตกรม

โรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

(ฟอสเฟต, ผงสบู, หลอดไฟ, 

    เศษผาเปอนน้ํามัน, 

    กากตะกอนน้ําเสีย) 

5. กรด HCL เสื่อมสภาพ นํากลับไปใชประโยชนใหม บริษัท ส.กนกการจัดการ 

สิ่งแวดลอม จํากัด 

6. กรวดปนตะกั่ว นํากลับไปใชประโยชนใหม บริษัท เอสซี แอนดซัน  

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
 

 

 

 

 

 
 

 

1. บริษัทอยูระหวางถูกตรวจสอบโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีการดําเนินงานของบริษัทมีการฝาฝนกฎหมายใน

เรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ขอ อยางมีนัยสําคัญ 

 - ไมมี - 

2. การดําเนินธุรกิจของบริษัทมีสวนหรือถูกกลาวหาวา มีผลระทบดานลบตอสังคม สิ่งแวดลอม หรือไม เปนไปตาม

หลักการ 8 ขอ โดยเฉพาะกรณีท่ีปรากฏเปนขาวตอสาธารณชน และเปนกรณีท่ีอาจกระทบตอการประกอบธุรกิจ 

ชื่อเสียง หรือความเชื่อถือของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ 

 - ไมมี - 

 

 
 

รายละเอียดอยูในหัวขอ 10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 

 

 

 

 

10.3  การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 

10.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process) 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ป 2563 เห็นชอบตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซ่ึงทุกทาน

เขารวมประชุมดวย 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบ

ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด จํานนวน 17 หลักการ และใชหลักการพิจารณาตามแนวคิด 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท้ัง 5 องคประกอบ 

อันไดแก ประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & 

Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองคกรมีข้ันตอนและ

กระบวนการทํางาน การสื่อสารขอมูลรวมกัน และกระบวนการติดตามผลอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน

ทําหนาท่ีตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอยางเปนอิสระ นําเสนอรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการท่ีมีสาระสําคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายใน

รวมกัน และแสดงความเห็นชอบตอความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขอบกพรองท่ีพบในกิจกรรมงาน

ตางๆ พิจารณาความครบถวนตามหลักการท่ีกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพ่ิมเติมและมีขอเสนอแนะ

ใหแกฝายบริหาร เพ่ือจัดใหมีการทบทวนและติดตามรายการท่ีมีประเด็นสําคัญใหบริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และ

ดําเนินการอยางเหมาะสม พอสรุปไดแตละสวนดังนี้ 

1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

บริษัทมีโครงสรางองคกร และสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝายอยางแนชัด เพ่ือประโยชนในการ

ติดตามตรวจสอบในการดําเนินงาน  บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงาน

ยอยเพ่ือใหมีประสิทธิภาพท่ีรัดกุม และลดการทํางานท่ีซํ้าซอน เพ่ือใหทุกฝายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน  

นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนในแตละปโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ    

สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน และมีการต้ังมาตรฐานการวัดผลงานไวอยางชัดเจน 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทไดมีการติดตามปจจัยความเสี่ยงตางๆ  เชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษีอากร  อัตรา

แลกเปลี่ยน  การเพ่ิมข้ึนของราคาวัตถุดิบ และตนทุนอ่ืน เพ่ือประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจคงสภาพ

ดําเนินการอยูได และไดมีการสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมพนักงานในหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือสรุปสถานการณสภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมท้ังปจจัยความเสี่ยงท่ีจะมีตอผลการ

ดําเนินงาน ตอการขาย  ตอตนทุนและการทํากําไรของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ  ในแตละหนวยงานผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานของตน เพ่ือหามาตรการปองกัน   

และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอกิจการและพนักงานท่ีองคกรยอมรับได  และไมสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ 

 

 

 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ี และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหารตามลําดับ    

ข้ันไวอยางชัดเจน  รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือใหมีความโปรงใส  ดูแลผลประโยชนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนได

เสีย  และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน ท้ังนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  กรรมการ และผูบริหาร บริษัทไดมีมาตรการในการอนุมัติ โดยตองผานท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว โดยธุรกรรมนั้นตองกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัท  

ท้ังนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธของบริษัททําหนาท่ีในการติดตามและดูแลการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดไดอยางเหมาะสม 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงไดอยางท่ัวถึงท้ังองคกร ท่ีทันสมัยและมี

ระบบการสื่อสารภายใน  ภายนอกองคกร  ท่ีรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยาง

ถูกตองทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได  และไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง  เพ่ือสนับสนุน

องคกรใหมีความคลองตัวและเพ่ิมศักยภาพในระบบงานและตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทท่ีเห็นไดอยางชัดเจน 

บริษัทมีชองทางการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดตอสื่อสารกันไดท่ัวถึงท้ังองคกร

โดยขอมูลท่ีสําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังมีชองทางการสื่อสารจาก

พนักงานขึ้นตรงสูผูบริหารระดับสูงไดอีกดวย  

5. ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานท่ีดี เพ่ือใหม่ันใจไดวา มาตรการและระบบการ

ควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ  สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา และบริษัท

ไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนางานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และยังจัดใหมีการตรวจ

ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ ฝายบริหารใสใจตอการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและ

สัมฤทธิ์ผลตรงตามเปาหมาย  สามารถรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจนและสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระและครบถวนเพียงพอ มี

หนวยงานตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือชวยสนับสนุนทําหนาท่ีใหบรรลุภารกิจ  ผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม มีความเปนอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานท่ี

ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญและรายงานประเด็นท่ีตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจ

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมตามท่ีฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการประกอบกิจการ

ของบริษัทและบริษัทยอย 

คณะกรรมการบริษัท  ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ

แลวสรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ  การควบคุมภายใน

องคกร  การประเมินความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  และระบบการ

ติดตาม  คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ  กรรมการ  
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ผูบริหาร  หรือท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว  สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการ

เห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน  บริษัทแตงตั้ง นายคมวุฒิ  พรนราดล  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในและ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอยางเพียงพอ  เพ่ือใหมีระบบงานหรือ

กระบวนการทํางาน มีการจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ผูบริหารทุกสวนงานมีสวนรวมในการ

พิจารณาวิธีการปรับปรุง/แกไขใหมีวิธีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ  ท้ังนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ   

(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน  บริษัทไดแตงตั้ง นางสาวดลนภา  สอดสองจิตร ดํารงตําแหนงเปน

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท  

(โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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บริษัทที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 

มูลคา

รายการ 

(ลานบาท) 

ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด 

(มหาชน) 

(UWC) 

บริษัทถือหุน 

รอยละ 37.61  

และมีกรรมการรวมกัน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

   คางรับ 

- ดอกเบี้ยรับ 

- ใหกูยืมระยะสั้น 

- ดอกเบี้ยคางรับ 

- คาธรรมเนียมการใช 

  หลักประกัน 

- คาธรรมเนียมการใช 

  หลักประกันคางรับ 

0.72 

 

0.19 

 

 

6.78 

110.00 

9.79 

0.58 

 

0.22 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกท้ังเพ่ือใหมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

บริษัทยอย 

  - คาเชาสํานักงานและ 

  คาบริการ 

- คาเชาสํานักงานและ 

  คาบริการคางรบั 

3.88 

 

3.23 

 

บริษัทใหบริษัทยอยเชา

ชวงพ้ืนท่ีตอจากบริษัทเพ่ือ

ใชเปนพ้ืนท่ีสํานักงาน  

บริษัท ระยองไวร 

อินดัสตรีส จํากัด 

(มหาชน) 

(RWI) 

บริษัทถือหุน 

รอยละ 72.93 

และมีกรรมการรวมกัน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

   คางรับ 

0.72 

 

0.19 

 

 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกท้ังเพ่ือใหมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

บริษัทยอย 

  - คาเชาสํานักงานและ 

  คาบริการ 

3.85 

 

 

บริษัทใหบริษัทยอยเชา

ชวงพ้ืนท่ีตอจากบริษัทเพ่ือ

ใชเปนพ้ืนท่ีสํานักงาน  

บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด 

(ENS) 

บริษัทถือหุน 

รอยละ 100.00 

และมีกรรมการรวมกัน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน     

   คางรับ 

 

0.36 

 

0.10 

 

 

 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกท้ังเพ่ือใหมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

บริษัทยอย 

 

12.  รายการระหวางกัน 

 
12.1  การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน   
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บริษัทที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 

มูลคา

รายการ 

(ลานบาท) 

ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 

- เงินกูยืมระยะสั้น 

- ดอกเบี้ยจาย 

- ดอกเบี้ยคางจาย 

35.00 

2.23 

     0.11 

เพ่ือเสริมสภาพคลองใน

บริษัท 

- คาเชาสํานักงาน 0.94 

 

บริษัทใหบริษัทยอยเชา

ชวงพ้ืนท่ีตอจากบริษัทเพ่ือ

ใชเปนพ้ืนท่ีสํานักงาน  

บริษัท เอเวอรกรีน  

ไบโอแมส จํากัด 

(EBM) 

บริษัทถือหุน 

รอยละ 100.00 

และมีกรรมการรวมกัน 

- ใหกูยืมระยะสั้น 

( มี กํ าหนดชํ า ระคื น

ภายใน 1 ป)  

8.46 

 

 

เพ่ือเสริมสภาพคลองใน

บริษัทยอย โดยใชเปนทุน

หมุนเวียนและนําไปลงทุน

ซ้ือทรัพยสินเ พ่ือรองรับ

งานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยคางรับ 0.57 ให กู ยื ม ร ะยะสั้ น โ ดย มี

อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย

จากสถาบันการ เ งิ น  3 

แห ง  ลบ อั ต ร า ร อ ยล ะ 

1.75 ตอป 

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี 

เอ็นเตอรไพรส  จํากัด 

(WJC) 

บริษัทถือหุน 

รอยละ 94.25  

และมีกรรมการรวมกัน  

- ใหกูยืมระยะสั้น 

( มี กํ าหนดชํ า ระคื น

ภายใน 3 เดือน)  

49.19 เพ่ือเสริมสภาพคลองใน

บริษัทยอย โดยใชเปนทุน

หมุนเวียนและนําไปลงทุน

ซ้ือทรัพยสินเ พ่ือรองรับ

งานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยคางรับ 14.96 ให กู ยื ม ร ะยะสั้ น โ ดย มี

อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย

จากสถาบันการ เ งิ น  3 

แห ง  ลบ อั ต ร า ร อ ยล ะ 

1.75 ตอป 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

   คางรับ 

 

1.93 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกท้ังเพ่ือใหมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

บริษัทยอย 
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บริษัทที่เก่ียวของกัน ลักษณะความสัมพันธ ประเภทรายการ 

มูลคา

รายการ 

(ลานบาท) 

ความจําเปนและความ

สมเหตุสมผล 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน 

ไบโอแมส จํากัด 

(UKB) 

เปนบริษัทยอยของ 

UWC ถือหุนรอยละ 

99.99 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน     

   คางรับ 

0.12 

 

 

0.19 

 

 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกท้ังเพ่ือใหมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

บริษัทยอย 

บริษัท ไดเมท (สยาม) 

จํากัด (หมาชน) 

DIMET 

เปนบริษัทรวมของ 

UWC ถือหุนรอยละ 

24.99 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน 

- คาบริการงาน 

   ตรวจสอบภายใน     

   คางรับ 

- คาเชาสํานักงานและ

คาบริการ 

0.36 

 

0.19 

 

 

0.47 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการ

ทํางาน อีกท้ังเพ่ือใหมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีใน

บริษัทรวม 

บริษัท อีเอ็มซี จํากัด 

(มหาชน)   

(EMC) 

มีผูถือหุนรวมกัน ซ้ือขายหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพย 

425.78 ธุรกิจปกติและซ้ือขายใน

ราคาตลาด 

 

 

 
 

รายการระหวางกันในปท่ีผานมาท้ังหมดเปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และบริษัทยอย โดยมี

นโยบายในการทํารายการดังกลาวเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ท้ังดานนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจาก

ราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญาท่ีไดตกลงกันไวเปนสําคัญ  ซ่ึงรายการท่ีเกิดข้ึนคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

แลวเห็นวามีความเปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว 
 

 

 
 

รายการระหวางกันท่ีเปนธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขทางการคาท่ัวไปในลักษณะเดียวกัน

ท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลใน

การท่ีตนมีสถานะเปน กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ  ท้ังนี้ฝายจัดการตองรายงานธุรกรรมภายใต

เงื่อนไขดังกลาวท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส 

รายการระหวางกันท่ีมิใชรายการปกติ  หากมิไดมีขนาดของรายการซ่ึงจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือ

หุนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทกอน

เปนลําดับแรก  และถาขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น อยูในอํานาจหนาท่ีท่ีจะสามารถอนุมัติได  การอนุมัติการทํา

รายการระหวางกันจะจบลงท่ีข้ันตอนนี้  ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณาดวย โดยผูมีสวนไดเสียไมเขารวม

12.2  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน   

12.3  มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน   
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ประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน  แตถาขนาดของรายการระหวางกันมีขนาดท่ีเกินอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทท่ีจะอนุมัติได  คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน     

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือ

รายการระหวางกันอยางเหมาะสม โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายการท่ีกําหนดไวตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ตลอดจนพิจารณาเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอ

สาธารณชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
 

 

 
 

การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากข้ึนหรือนอยลงข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจ  สําหรับ

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ท่ีไดกําหนดข้ึน 

และกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับ

บริษัทและหรือบริษัทยอย  และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา ซ่ึงบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และขอบังคับ  ประกาศ  

คําสั่ง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย

ขอมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทและหรือบริษัทยอย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4  แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

รับรองความถูกตอง........................................... 
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