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Corporate Social Responsibilty (CSR) Report

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภำพและมีโอกำสเติบโต โดยมุ่งเน้นกำรใช้
ควำมเชี่ยวชำญ เทคโนโลยี และกำรจัดกำร เพื่อพั ฒนำประสิทธิภำพให้ธุรกิจ และสร้ำงผลตอบแทนให้กั บ
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลำกหลำย ได้อย่ำงมั่นคงในระยะยำว

พันธกิจ
1. มุ่งเน้นกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่นด้วยควำมเป็นเลิศโดยเน้นกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
วัสดุและวิศวกรรมกำรก่อสร้ำง และ กลุ่มธุรกิจเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและธุรกิจพลังงำน
2. คัดสรรธุรกิจและกำรลงทุนด้วยกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่เล็งเห็นในโอกำส
3. สร้ำงควำมแข็งแกร่งโดยมีระบบกำรวิเครำะห์, คัดเลือก, บริหำรจัดกำร, กำกับดูแล และ ติดตำมกำร
ลงทุนอย่ำงใกล้ชิดโดยคำนึงถึงปัจจัยทำงธุรกิจรอบด้ำนเป็นองค์ประกอบ เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงและ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด
4. ลงทุนในงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้มำซึ่งโอกำสใหม่ทำงธุรกิจที่มีศักยภำพทำงผลตอบแทน
5. แสวงหำและเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทำงกำรเงินไม่สูงหนัก
6. ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบำล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ผลกำรดำเนินงำน (ล้ำนบำท)
รายได้
รายได้จากการขายและงานโครงการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
กาไร (ขาดทุน)
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ฐำนะกำรเงิน (ล้ำนบำท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อมูลต่อหุ้น (บำท)
มูลค่าที่ตราไว้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ราคาตลาด
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (%)
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตรากาไรสุทธิ
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
โครงสร้ำงเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของผู้ถือหุ้นบริษัท (เท่า)
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายได้จากการขายและงานโครงการ
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2560

2559

2558

2,493
58
2,551

1,945
36
1,981

1,620
(39)
1,581

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

26
(209)
(163)
(123)

(137)
(198)
(196)
(188)

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

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

5,355
1,126
4,229
2,560

1.00
(0.21)
3.32
1.51

1.00
(0.16)
3.28
2.12

1.00
(0.27)
3.44
2.08

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

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

(7.62)
(11.60)
(11.89)
(4.09)

0.55
0.86

0.48
0.79

0.27
0.44

2.11
11.17
(2.23)
1.19
28.16

10.69
70.75
(5.29)
(4.55)
20.02

25.84
(7.79)
39.37
7.70
(19.87)

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมไทยและทิศทางเศรษฐกิจ ไทยฟื้นตัวและขยายตัวอย่างชัดเจน ส่งผลให้การ
ส่ง ออกของไทยสามารถขยายตัวได้ อย่างต่ อเนื่ อง จากแรงหนุ นการลงทุ นทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากการลงทุ น
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภาครัฐแล้ว ยังมีภาคเอกชนที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมส่งออกที่มีอัตราการใช้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นาไปสู่การลงทุนในด้านต่างๆ
ถึงกระนั้น ในปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขยายการ
ลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป โดยให้ความสาคัญกับการลงทุน
ในพลัง งานไฟฟ้าจากชีวมวลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริ ษัทย่อยคือบริษัท เอื้อวิ ทยา จากัด (มหาชน) (UWC) เข้าลงทุนในธุรกิ จ
พลังงานด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI) ให้ความสาคัญใน
การขยายตลาดไปยังภูมิภาคประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้กาหนดกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจในบริษัทย่อยให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัท
และบริษัทย่อย
ตลอดระยะเวลาในการด าเนิ นธุ ร กิ จ บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยมุ่ ง มั่ นที่ จะสร้ างการพัฒ นาอย่ างยั่ ง ยื นในสั ง คม
ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและ
ประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไป พร้อมกับการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส โดยบริษัท
และบริษัทย่อยได้จัดทานโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
กับดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติ และขั้ นตอนการปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดรูปธรรมและความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เพื่อเป็ นการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น
ในโอกาสนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพนักงานและบริหารที่มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทด้วยดี
เสมอมา พร้อมจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการให้เติบโต
อย่างมีเสถียรภาพในระระยาว

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทเป็น Holding Company ได้ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่ง
การดาเนินงานดังนี้
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

(CEN)

กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน

กลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
(RWI) 72.18%

บมจ. เอื้อวิทยา (UWC)
39.23%

บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
(WJC) 94.25%

บจก. เอ็นเนซอล (ENS)
100.00%

บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
(PLE) 99.99%

บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส (EBM)
99.00%
บจก. ซันฟลาวเวอร์กรีน (SFG)
25.00%

บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่
(PGE) 65.00%

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

บจก.สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2
(SES2) 30.00%

บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
(UKB) 99.99%

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

บจก. อยุธยา พาวเวอร์ซิสเท็มส์
(APS) 30.00%

บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
(UAB) 99.99%
บจก. สตึก ไบโอแมส
(SBM) 99.99%
บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์
(UWC SOLAR) 99.99%
บจก. กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์
(GEP) 55.00%

4

รายงานประจำาปี 2560

บมจ. ไดเมท (สยาม)
(DIMET) 24.50%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) (CEN) ดำเนินธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท โดยสำมำรถจำแนกเป็น 2 กลุ่มประเภทธุรกิจ อันได้แก่
กลุ่ มธุร กิ จวั ส ดุแ ละวิ ศ วกรรมกำรก่ อสร้ ำง และ กลุ่ มธุ ร กิจเสำส่ งไฟฟ้ำแรงสู งและธุ ร กิจ พลัง งำน โดยทั้ง 6 บริษัท ย่อย มี
รำยละเอียดดังนี้
1. บริ ษั ท เอื้ อ วิ ทยา จ ากั ด (มหาชน) (UWC) บริ ษัท ถื อหุ้ นในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 39.23 มี ทุ นจดทะเบี ย น
1,907,119,713 บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,316,251,786.40 บำท แบ่ง เป็นหุ้นสำมัญ 13,162,517,864 หุ้ น
มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้ หุ้ นละ 0.10 บำท ประกอบธุ ร กิ จผลิ ต และจำหน่ ำ ย เสำส่ ง ไฟฟ้ ำ แรงสู ง เสำโครงเหล็ ก สถำนี ไ ฟฟ้ ำย่ อ ย
เสำโทรคมนำคม บริ กำรชุบสั งกะสี รวมถึงสิ นค้ำอุตสำหกรรม และจำหน่ำยอุป กรณ์ส่ง กำลั ง และบริษัท ย่อยได้เ พิ่มควำม
แข็งแกร่งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงำนด้วยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในปี 2558
2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ72.18 มีทุนจดทะเบียน
450,000,000 บำท และทุนชำระแล้ว 303,017,219.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 606,034,439 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
0.50 บำท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำย (1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรผลิต
เสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้นสำเร็จรูป (2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขนำดใหญ่ เช่น คำนสะพำน เสำเข็มขนำดใหญ่ และ (3) ลวดเชื่อมไฟฟ้ำ (Welding Wire) (4) ลวดอื่นๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในอุตสำหกรรมเชื่อมโลหะ
3. บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 มีทุนจดทะเบียน 484,000,000
บำท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 302,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 4,840,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่บริษัท เดอะ สยำม เซรำมิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด
และบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรีส์ จำกัด (มหำชน)
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC) บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.25 มีทุนจดทะเบียน
150,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 97,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท ประกอบธุรกิจงำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบและบริกำรขึ้นรูปโลหะมีโรงงำนตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง
โดยรับงำนโลหะทั้งในและต่ำงประเทศของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี อุตสำหกรรมพลังงำน อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และอื่นๆ
5. บริ ษั ท ไปป์ ไลน์ เอ็ น จิ เ นี ยริ่ ง จ ากั ด (PLE) บริ ษัท ถื อหุ้ นในสั ด ส่ วนร้ อยละ 99.99 มี ทุ น จดทะเบี ย น
150,000,000 บำท และทุนชำระแล้ว 144,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง ขุดเจำะอุโมงค์ใต้ดิน และงำนก่อสร้ำงอย่ำงอื่นทุกชนิด
6. บริ ษั ท เอเวอร์ ก รี น ไบโอแมส จ ากั ด (EBM) บริ ษัท ถื อหุ้ นในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.00 มี ทุ นจดทะเบี ย น
50,000,000 บำท และทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
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1. โครงสร้างรายได้
สายผลิตภัณฑ์
ธุรกิจในด้านการลงทุนใน
บริษัทอื่น
ธุรกิจลวดเหล็ก
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก
และธุรกิจออกแบบและ
จาหน่ายโครงสร้างหลักตาม
แบบ
ธุรกิจกระแสไฟฟ้าและ
พลังงานความร้อน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ
ขุดเจาะอุโมงค์
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจอื่น
รวม

ดาเนิน
การโดย

% การ
ถือหุ้น

CEN
RWI
UWC
และ
WJC

72.18
39.23

ENS
และ
บริษัทย่อย
UWC
PLE

100.00

บริษัทย่อย
UWC
PPS, IMP

25.50

ปี
2560

%

ปี
2559

(หน่วย : ล้านบาท)
%
ปี
%
2558

(31.27)

(1.22)

(36.08)

(1.83)

(106.32)

(6.73)

944.54
988.59

37.03
38.76

608.32
835.87

30.71
42.20

639.07
648.40

40.42
41.01

617.01

24.19

527.91

26.65

373.05

23.60

0.04

0.00

0.01

0.00

9.18

0.58

31.64

1.24

44.95

2.27

0.00

0.00

94.25

39.23
99.99

-

0.00
0.00
0.00
0.00
17.46
0.99
2,550.55 100.00 1,980.98 100.00 1,580.85 100.00

2. ลักษณะธุรกิจ
บริษัทดาเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้
1. บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC)
2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS)
4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC)
5. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (PLE)
6. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด (EBM)
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กาหนดนโยบายด้านการดาเนินธุรกิจและให้อิสระแก่
ผู้บริหารของบริษัทย่อยในการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ
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รายงานประจำาปี 2560

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC)
บริษัท ย่อย ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ดำเนินธุ รกิจผลิต และจำหน่ ำยเสำส่ งไฟฟ้ำแรงสูง เสำโครงเหล็กสถำนี ไฟฟ้ ำย่อย
เสำโทรคมนำคม บริกำรชุบสังกะสี รวมถึงสินค้ ำอุตสำหกรรม และจำหน่ำยอุปกรณ์ส่งกำลัง และบริษัท ย่อยได้เ พิ่มควำม
แข็งแกร่งของธุรกิจโดยเริ่มลงทุนในธุรกิจพลังงำนด้วยกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทนในปี 2558
ผลิตภัณฑ์และบริการของ UWC มีดังนี้
1. เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง (High Voltage Transmission Tower - TL) UWC ออกแบบและผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
ขนำด 115 kV / 230 kV / 500 kV ด้วยควำมเชี่ยวชำญของบุคคลำกรด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบและผลิต มีกำรควบคุม
คุณภำพตำมมำตรฐำนขั้นสูง UWC จึงได้รับกำรรับรองจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
ของ UWC ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพลังงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2. เสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่ อย (Substation Steel Structure - ST) เป็นเสำโครงเหล็กชุบสังกะสีที่รองรั บ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำในสถำนีไฟฟ้ำย่อย เช่น DisconnectingSwitches, LightingArrestors, Capacitors และอื่นๆ โดยสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยจะทำหน้ำที่รับกระแสไฟฟ้ำและแปลงแรงดันไฟฟ้ำตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์และ 500 กิโลโวลต์
เพื่อส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่ำนสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงและระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำก่อนที่จะจำหน่ำยไฟฟ้ ำไปยังผู้บริโภค โดยเป็นเสำขนำด
เล็กไม่สูงมำกนัก
3. เสำโทรคมนำคม (Telecommunication Tower - TC) UWC ออกแบบและผลิตเสำโทรคมนำคม ควำมสูง
ตั้ ง แต่ 20 เมตร ถึ ง 100 เมตร เพื่ อติ ด ตั้ ง ในโครงข่ ำยโทรคมนำคมของบริ ษั ท ชั้ นนำในประเทศไทย อำทิ AIS, Dtac,
TruemoveH, CAT, TOT
4. โครงสร้ำงเหล็กทั่วไป (Building and Frame - BF, General Fabrication - GF) เป็นโครงเหล็กที่ใช้ในกิจกำร
ต่ำงๆ และโครงเหล็กที่ใช้กิจกำรก่อสร้ำงทั่วไปทั้งที่มีกำรชุบสังกะสีและไม่ชุบสังกะสี เช่น โครงหลังคำ ทำงเดิน รั้ว โครงสร้ำง
อำคำรและโรงงำนโครงเหล็กป้ำยโฆษณำ เป็นต้น
5. กำรบริกำรชุบสังกะสี เป็นบริกำรให้กับลูกค้ำทั่วไปที่ต้องกำรนำผลิตภัณฑ์โครงเหล็ก เช่น ตะแกรง ท่อเหล็ก
รำงรับสำยไฟ เป็นต้น มำชุบสังกะสีกับ บริษัทย่อยเพื่อให้ผลิ ตภัณฑ์เหล็กคงทนต่อกำรเกิดสนิม ทั้งนี้บ ริษัทย่อยสำมำรถชุ บ
เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนตำมมำตรฐำนที่สำคัญ ได้แก่ มำตรฐำนISO 1461 มำตรฐำนอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153
มำตรฐำนอังกฤษ BS 729 มำตรฐำนญี่ปุ่น JIS H 8641 และ JIS H 9124 มำตรฐำนออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680
และมำตรฐำนเยอรมัน DIN 50976 เป็นต้น
6. กำรจัดจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม เป็นธุรกิจเริ่มแรกของ UWC โดยมีสินค้ำหลักที่จำหน่ำยได้แก่ อุปกรณ์ส่ง
กำลังประเภทโซ่ เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่ำงๆ เป็นต้น ทั้ งนี้ UWC ได้นำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมจำกผู้ผลิตหลำยยี่ห้อจำก
ต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่จะนำเข้ำผลิตภัณฑ์ยี่ห้ อ RENOLD จำกประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสินค้ำที่ผลิตโดยผู้ผลิตชั้นนำของโลก
และยี่ห้อ ARNOLD จำกประเทศเยอรมันนี
7. ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน UWC ได้ขยำยธุรกิจไปยังกำรเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
ในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเริ่มต้นจำกกำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำชีวมวล ที่มีกำรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบด้ำน ทั้งด้ำนเทคนิค กำรเงิน
และกำรจัดกำรด้ำนเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยใช้ควำมชำนำญด้ำนวิศวกรรมมำพัฒนำและปรับปรุงโรงไฟฟ้ำให้สำมำรถดำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงคุณค่ำและรำยได้อย่ำงยั่งยืน ให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่ วนได้เสีย
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การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
UWC ตระหนักในเรื่องควำมเหมำะสมในคุณภำพและรำคำของผลิตภัณฑ์และบริกำร รวมถึงกำรส่งมอบโครงกำรที่
ตรงต่อเวลำและกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคู่ค้ำ
ในธุรกิจพลังงำน บริษัทย่อยของ UWC ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยจำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อย มีกำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 26.9 เมกะวัตต์ ในด้ำนกำร
ลงทุน บริษัทยังคงพิจำรณำกำรลงทุนในโครงกำรพลังงำนอื่นๆ ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ทั้ งนี้จะเลือกโครงกำรที่ มี
ผลตอบแทนที่มำกกว่ำต้นทุนของเงินทุนและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อันจะทำให้บริษัทมีรำยได้อย่ำงมั่นคงในระยะยำว
 ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
UWC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในคุณภำพผลิตภัณฑ์และคุณภำพกำรให้บริกำรก่อนและหลังกำรขำย โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นสำคัญ ทำให้ UWC
มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุ รกิจมำโดยตลอด อีกทั้ง UWC มีควำมสัมพันธ์ที่ดี และใกล้ชิด
กับลูกค้ำเป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้ UWC ได้รั บงำนอย่ ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ UWC มุ่ง เน้นกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณ ภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรั บ โดยกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย กำรคั ด เลือกวัตถุดิบที่ มี
คุณภำพจำกผู้ผลิตที่น่ำเชื่อถือ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตด้วยเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีกำรตรวจสอบรวมทั้งควบคุม
คุณภำพทุกขั้นตอนตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม และมำตรฐำน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำ
ธุรกิจพลังงำน
บริษัทย่อยของ UWC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน โดยบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ในด้ำนวิศวกรรมพลังงำน เพื่อควบคุมและจัดกำรให้โรงไฟฟ้ำดำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2. การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
ในด้ ำนงำนเสำส่ง ไฟฟ้ำและเสำโทรคมนำคมนั้ น มีลักษณะเป็ นงำนโครงกำรและมี กำรทำสัญ ญำซื้ อขำยก่ อนเริ่ ม
ดำเนินงำน ระยะเวลำกำรดำเนินงำนของแต่ละโครงกำรเริ่มตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง2 ปี ทั้งนี้ กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำม
กำหนดเวลำเป็นสิ่งที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจของ UWC เนื่องจำกลูกค้ำของบริษัทย่อยจะมีกำหนดระยะเวลำที่ต้องส่ง
มอบงำนอย่ำงชัดเจน ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ UWC สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภำพตรงตำมแผนงำนลูกค้ำ ได้ตำม
กำหนดเวลำ โดยเป็ นผลมำจำกกำรวำงแผนกำรท ำงำนและกำรผลิ ต ที่ มีร ะบบ รวมถึ ง กำรวำงแผนส ำรองวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
ประสิทธิภำพ
 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
UWC จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ตำมกลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
1. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศและในประเทศ ซึ่งรับงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ เช่ น
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
2. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนของกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. กำรให้บริกำรรับ ชุบสั งกะสี บริกำรรับชุ บสังกะสีใ ห้กับลู กค้ำซึ่ งเป็นเอกชนทั่วไป ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ของลู กค้ำมี
ข้อกำหนดที่จะต้องชุบสังกะสี
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4. จำหน่ำยผลิตภัณฑ์สินค้ำอุตสำหกรรม เช่น โซ่ เฟือง มอเตอร์และเกียร์ สำหรับใช้ในโรงงำนอุ ตสำหกรรม
ทั่วไป ซึ่ง ผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ บริ ษัท ย่ อยนำมำจำหน่ ำยเป็ นสิ นค้ำนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศยี่ห้ อ RENOLD และ
ARNOLD ซึ่งมีชื่อเสียง และมีคุณภำพสูงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในต่ำงประเทศ
ธุรกิจพลังงำน
บริษัทย่อยของ UWC จำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
 นโยบายราคา
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
UWC มีนโยบำยกำหนดรำคำที่สำมำรถแข่ง ขันได้ในธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนที่มีป ระสิทธิภำพ เพื่อลด
อัตรำกำรสูญเสียจำกกำรผลิตให้น้อยที่สุด ทำให้ UWC สำมำรถกำหนดรำคำขำยที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบัน UWC มี
นโยบำยกำรกำหนดรำคำผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่ำงจำกต้นทุน ซึ่งมีปัจจัยที่นำมำพิจำรณำกำหนดรำคำประกอบด้วย
รำคำวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิต ควำมยำกง่ำยของผลิตภัณฑ์ ช่วงเวลำที่เสนอรำคำ จำนวนและ
ปริมำณงำน กำลังกำรผลิต พร้อมทั้งพิจำรณำประวัติลูกค้ำแต่ละรำยที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน
ธุรกิจพลังงำน
รำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมข้อกำหนดของรัฐตำมเงื่อนไขที่มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับหน่วยงำนรัฐไว้
 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
UWC สำมำรถแบ่งช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยได้ 2 ช่องทำง เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งได้แก่
1. กำรรับ งำนโดยกำรเป็นผู้ รับเหมำย่อย จำกผู้รับ เหมำหลักที่ช นะกำรประมูลงำน โดยส่วนใหญ่เป็ นงำนเสำส่ ง
ไฟฟ้ำแรงสูง และเสำโทรคมนำคม ปี ที่ผ่ ำนมำ UWC ได้ รับ งำนเสำส่ง ไฟฟ้ ำแรงสู งที่ มีมูล ค่ำโครงกำรสู ง จำกบริ ษัท KEC
International Limited ,TEDA Company Limited และบริษัท พรีไซซ ซิสเท็มแอนด์ โปรเจ็ค จำกัด และรับงำนเสำ
โทรคมนำคมจำกบริษัทบีบี เทคโนโลยี จำกัด บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน) (รับทำงำนให้กับ
บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็ สคอมมู นิเคชั่ น) และบริษัท เอสเอสดับ บลิว สกำยไวด์ จำกัด (รับงำนให้กับ บริษั ท กสท โทรคมนำคม
จำกัด (มหำชน)
2. กำรเข้ำร่วมประมูลโครงกำรโดยตรงเพื่อเป็นผู้รับจ้ำงเหมำหลักของโครงกำรโดยส่วนใหญ่เป็นงำนเสำโครงเหล็ก
สถำนีไฟฟ้ำย่อย
ธุรกิจพลังงำน
บริษัทย่อยของ UWC ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ มีช่องทำงกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำ ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC)
อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง
อุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงเป็นไปตำมโครงกำรขยำยระบบสำยส่งไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค ซึ่งยังคงมีควำมต้องกำรสูง เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศยังมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องอีกทั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรดำเนินโครงกำรปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้ำบริเวณภำคใต้ตอนล่ำงเพื่อส่งเสริมควำมมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้ำ ระยะเวลำ ช่วงปี 2559 -2566 วงเงินรวม 35,400 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ (อ้ำงอิงจำกบทสัมภำษณ์ของ
โฆษกประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี ในหนังสือพิมพ์ข่ำวสด วันที่ 24 มกรำคม 2560)

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ระยะที่ 1

ตั้งแต่ ปี 2559- 2563
ก่อสร้ำงสำยส่ง 500 kV ตั้งแต่ จังหวัด ชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี พังงำ ภูเก็ต
ระยะที่ 2
ตั้งแต่ปี 2563 – 2566
ก่อสร้ำงสำยส่ง 500 kV จำกเดิม 230 kV และ 115 kV
รวมทั้งสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง ตั้งแต่ จังหวัดสงขลำ ลงไปถึง 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ปัจจุบันมีผู้ผลิตเสำส่งไฟฟ้ำขนำดใหญ่ (ขนำด 500 กิโลโวลต์) ในประเทศอยู่เพียง 5 รำย โดยบริษัทย่อยมีส่วนแบ่ง
กำรตลำดในปี 2560 ด้วยกำรเป็นผู้นำในอุตสำหกรรมนี้
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงกำรดำเนินธุรกิจ
- ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่ผ่ำนมำมีกำรปรับตัวรำคำเพิ่มขึ้นบ้ำง วัตถุดิบที่สำคัญคือเหล็ก และสังกะสี ซึ่งรำคำ
เหล็ก และสังกะสีจะผันผวนตำมภำวะตลำดโลก โดยในปี 2560นี้รำคำเหล็กและรำคำสังกะสีปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิตทำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกเดิม
- คู่แข่งรำยใหม่ เนื่องจำกอุตสำหกรรมเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงยังมีควำมต้องกำรอยู่มำก จึงคำดว่ำอำจจะมีคู่แข่งรำยใหม่
อำจทำให้เกิดกำรแข่งขัน อย่ำงไรก็ตำม กำรเข้ำสู่ธุรกิจดังกล่ำวอำจมีข้อจำกัดในเรื่องประสบกำรณ์และกำรรับรอง
จำกหน่วยงำนรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเดิมก็ได้ให้ควำมสำคัญในกำรขยำยตลำดต่ำงประเทศดังนั้นจึงคำดว่ำ
ผลกระทบของผู้ผลิตรำยใหม่ยังไม่รุนแรงในช่วงเวลำอันใกล้
ควำมต้องกำรเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
ควำมต้องกำรเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงในประเทศยังคงมีอัตรำกำรขยำยตัว อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนนโยบำยกำรลงทุนของ
ภำครัฐ ในช่วงปี 2558 -2568 คิดเป็นมูลค่ำ 1.2 ล้ำนล้ำนบำท แบ่งเป็นระบบผลิตและ ระบบสำยส่งอย่ำงละ 50%
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม
อุตสำหกรรมเสำโทรคมนำคมยังคงมีควำมต้องกำรต่อเนื่อง เนื่องจำกผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือรำยต่ำงๆ มี
แผนที่ จะขยำยโครงข่ ำย 3G/4G เพื่ อรองรั บ กำรใช้ ง ำนที่ ค รอบคลุ มยิ่ ง ขึ้ น และเพิ่ มควำมมี เ สถี ย รภำพให้ กับ สั ญ ญำณ
โทรศัพท์มือถืออีกทั้งแผนแม่บทกิ จกำรโทรคมนำคม ฉบับ ที่2 ที่จัดทำบนพื้นฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบำยประเทศไทย 4.0 ซึ่งภำคอุตสำหกรรมโทรคมนำคมจะมี
บทบำทที่สำคัญมำกขึ้น
ดังนั้นจึงคำดว่ำตลำดด้ำนเสำโทรคมนำคม จะยังคงมีปริมำณควำมต้องกำรอย่ำงต่อเนื่ องทั้งนี้ ในส่วนของ UWC มีผลิตภัณฑ์
สำหรับเสำโครงเหล็กโทรคมนำคมทุกชนิด
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงกำรดำเนินกำรธุรกิจ
- ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบที่ผ่ำนมำมีกำรปรับตัวรำคำเพิ่มขึ้นบ้ำงวัตถุดิบที่สำคัญคือเหล็ก และสังกะสี ซึ่งรำคำ
เหล็ก และสังกะสีจะผันผวนตำมภำวะตลำดโลก โดยในปี 2560นี้รำคำเหล็กและรำคำสังกะสีปรับตัวสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิตทำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้นจำกเดิม
ควำมต้องกำรเสำโทรคมนำคม
ควำมต้องกำรเสำโทรคมนำคมในประเทศยังมีควำมต้องกำรต่อเนื่องจำกในปี 2559 เพื่อรองรับระบบ 4G รวมทั้ง
อำจจะมีตลำดจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นที่เริ่มมีกำรขยำยเครือข่ำย
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย
ในกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยจำเป็นจะต้องออกแบบโครงเหล็กสำหรับรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆ เช่น Circuit,
Breakers, Disconnecting Switches, Lighting Arresters ที่จำเป็นต้องใช้ในสถำนีไฟฟ้ำย่อย
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ควำมต้องกำรเสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย
ควำมต้องกำรเสำโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยจะขึ้นอยู่กับกำรขยำยระบบส่งของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค และหำกมีโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่เกิดขึ้นและมีควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูง ก็มีควำมจำเป็นที่จะต้องมีสถำนีไฟฟ้ำ
ย่อยควบคู่กันไปด้วย
อุตสาหกรรมเสาโครงเหล็กทั่วไป
ในกำรดำเนินงำนโครงเหล็กทั่วไป บริษัทสำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ ปรับเปลี่ยนสัดส่วน รูปแบบ ขนำด
ควำมสูง คุณสมบัติ ขนำด และรูปแบบที่เ หมำะสมกับโครงกำรก่อสร้ำงแต่ละแห่ง เพื่อให้สอดคล้ องตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ
ควำมต้องกำรโครงเหล็กทั่วไป
โดยควำมต้ องกำรโครงเหล็ กทั่ วไปจะมี เ พิ่ มขึ้ นในระยะต่ อไปอย่ ำงต่ อเนื่ องตำมทิ ศ ทำงของอุ ต สำหกรรมเหล็ ก
โดยเฉพำะในส่วนของกำรก่อสร้ำง ซึ่งใช้แทนผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรืออื่นๆ
การบริการชุบสังกะสี
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีข้อกำหนดให้มีกำรชุบสังกะสีเพื่อป้องกันกำรผุกร่อนที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลำ และคำด
ว่ำยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนำนในอนำคต จำกแนวโน้มที่เห็นได้จำกประเทศที่พัฒนำแล้ว เนื่องจำก UWC ให้บริกำรชุบสังกะสี
แก่ลูกค้ำรำยย่อยทั่วไปเป็นกำรเสริมเท่ำนั้น
อุปกรณ์สินค้าอุตสาหกรรม
UWC จัดจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมในกลุ่มประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น โซ่เฟืองเกียร์และมอเตอร์ โดยเน้นสินค้ำ
ยี่ห้อ RENOLD ซึ่งเป็นสินค้ำที่มีคุณภำพสูง
ธุรกิจพลังงาน
ในธุร กิจพลังงำน ต้นทุ นของเชื้ อเพลิงเป็ นสิ่ง ที่สำคัญ บริษัทย่อยของ UWC มีกำรวำงแผนเพื่อรองรับควำมเสี่ย ง
ดังกล่ำวด้วยกำรปรับสูตรกำรใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำด้วยกำรใช้ไม้สับแทนกำรใช้แกลบ และเตรียมกำรด้ำนกำรจัดหำวัตถุดิบ
ในแหล่งต่ำงๆ เพื่อบริหำรต้นทุนให้ต่ำที่สุด
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
บริษัทย่อยมีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร มีกำลังกำรผลิตรวม
ประมำณ 24,000 ตันต่อปี
ธุรกิจพลังงำน
UWC มีบริษัทย่อยที่ทำด้ำนพลังงำนทดแทนได้แก่
1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
ตั้งอยู่จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล
มีกำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 8 เมกะวัตต์
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
ตั้งอยู่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล
มีกำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 8 เมกะวัตต์

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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3. บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด
ตั้งอยู่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล
มีกำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ และมีสัญญำขำยไฟกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 6.5 เมกะวัตต์
4. บริษัท พำรำไดซ์กรีน เอนเนอยี่ จำกัด (PGE)
ตั้งอยู่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นธุรกิจแปรรูปพืชพลังงำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกพืชพลังงำน เช่น
แก๊สชีวภำพ ปุ๋ย อำหำรสัตว์สำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ
5. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน เช่น แสงแดด ปัจจุบันยังมิได้ดำเนินกิจกำร
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
ธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูงและเสำโทรคมนำคม
กำรบริหำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพถือว่ำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรประกอบธุรกิจผลิตเสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง และ
ถือเป็นปัจจัยสำคัญในกำรแข่งขัน ซึ่งกำรที่ UWC สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันไว้ได้ เนื่องจำก UWC มีสินค้ำ
คงคลังมำกเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทย่อยสำมำรถจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำที่ต้องกำร UWC มีนโยบำยควบคุม
ระดับสินค้ำคงคลังให้เหมำะสมและเพียงพอสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที ทั้งนี้ UWC สั่งซื้อวัตถุดิบ
หลัก ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอื่นๆ จำกผู้ผลิตในประเทศทั้งจำนวน
ปัจจุบัน UWC ได้มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจำกผู้จัดจำหน่ำยจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำย อย่ำงไรก็ตำม UWC
สำมำรถจัดหำปริมำณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตำมที่ UWC ต้องกำรและรำคำซื้อที่เหมำะสมโดยใช้กำรเปรียบเทียบ
รำคำมำโดยตลอด นอกจำกนั้นในแต่ละปี UWC ได้จัดซื้อสังกะสีทั้งหมดมำจำก บริษัท ผำแดงอินดัสทรี จำกัด (มหำชน) ซึ่ง
เมื่อปลำยปี 2559 บริษัท ผำแดง อินดัสทรี จำกัด (มหำชน) ได้เปลี่ยนสถำนะจำกผู้ผลิตเป็นผู้นำเข้ำสังกะสี และหำกมีกรณีที่
ปริมำณสังกะสีจำก บริษัท ผำแดง อินดัสทรี จำกัด (มหำชน) ไม่เพียงพอ UWC สำมำรถสั่งซื้อสังกะสีมำจำกต่ำงประเทศได้
UWC มีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบจำกผู้จัดจำหน่ำยภำยในประเทศ โดยมีนโยบำยกำรสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้ำบำงส่วนเพื่อให้ได้
วัตถุดิบในปริมำณที่เพี ยงพอ มีคุณ ภำพตรงตำมควำมต้ องกำร และตรงตำมประโยชน์ ใช้สอยของ ลูกค้ำ นอกจำกนั้น UWC
มีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้จัดจำหน่ำยวัตถุดิบ
ที่มีควำมน่ำเชื่อถือทั้งในด้ำนคุณภำพของวัตถุดิบ และกำรส่งมอบงำนที่ตรงต่อเวลำ เป็นผลให้ UWC ไม่มีอุปสรรคปัญหำใน
กำรส่งมอบสินค้ำล่ำช้ำ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรำยละเอียดดังนี้
(1) เหล็กฉำกขำเท่ำกัน ชั้นคุณภำพ SS400 ขนำดตั้งแต่ L40x40x3 ถึง L200x200x20
(2) เหล็กฉำกขำเท่ำกัน ชั้นคุณภำพ SS540 ขนำดตั้งแต่ L75x75x6 ถึง L250x250x35
(3) สังกะสี ควำมบริสุทธิ์ 99.99%
ด้วยข้อกำหนดของสินค้ำและมำตรฐำนสินค้ำบริษัทจึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบทั้งหมด
สินค้ำอุตสำหกรรม
UWC ได้นำเข้ำสินค้ำอุตสำหกรรมเกือบทั้งหมดมำจำกประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซึ่ง UWC มีกำรบริหำร
สินค้ำคงคลังโดยติดตำมควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลสถิติกำรสั่งซื้อย้อนหลังเพื่อที่จะสำมำรถประมำณควำมต้องกำรของตลำด
ได้และจัดหำระดับสินค้ำคงคลังที่เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ ทั้งนี้ UWC ได้แบ่งประเภทกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้ออกเป็น 2
กลุ่มหลักดังนี้
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(1) สินค้ำหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่ตลำดมีควำมต้องกำรสูง และผู้ซื้อต้องใช้สินค้ำทันที
หลั ง จำกบริ ษั ท ได้ ท ำกำรสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ ำ ท ำให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี สิ น ค้ ำ คงคลั ง ส ำรองมำกเพี ย งพอและพร้ อ มส่ ง ตลอดเวลำ
ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์โซ่ ข้อต่อโซ่ เป็นต้น
(2) สิ นค้ ำปกติ หรือกลุ่ มที่ ถูกสั่ง ซื้อไม่ บ่อยครั้ง เป็นสินค้ำที่มีมูล ค่ำสูง และผู้ซื้อสำมำรถรอสิ นค้ ำได้ ทำให้ UWC
ไม่จำเป็นต้องสำรองสินค้ำคงคลังเป็นจำนวนมำก ซึ่งประกอบด้วย เฟือง และ COUPLING เป็นต้น
ธุรกิจพลังงำน
บริษัทย่อยของ UWC มีกำรใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสำน โดยนำไม้สับมำเป็นเชื้อเพลิงหลักแทนกำรใช้แกลบ
ไม้สับ หมำยถึง กำรนำไม้เบญจพรรณ ที่ เหลื อจำกกำรตัดแต่งต้ นไม้ใ หญ่จำกสวนไร่ นำ หรือสวนผลไม้ มำผ่ำน
กระบวนกำรสับย่อยให้กลำยเป็นชิ้นเล็กนำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงำนทดแทน
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ธุรกิจผลิตเสำโครงเหล็ก
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัท มีงำนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรและคำดว่ำจะส่งมอบงำนทั้งหมดในปี
2561 มีดังนี้

ชื่อโครงกำร
เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
เสำโทรคมนำคม
โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย
โครงเหล็กทั่วไป
รวม

ปริมำณงำน
(ตัน)
4,559.38
95.00
130.61
4.95
4,789.94

มูลค่ำงำนที่ยัง
ไม่ส่งมอบ
(ล้ำนบำท)
163.027
9.111
32.573
0.090
204.800

ธุรกิจพลังงำน
- ไม่มี บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI)
RWI ดำเนินธุรกิจด้ำนผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดสปริง ตระแกรงเหล็ก และลวดอื่นๆ โดยมี
กำลังกำรผลิตรวมในปี 2560 ที่ 72,000 ตันต่อปี ซึ่งสำมำรถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เลขที่
มอก. 95-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง โดยนำไปใช้ในกำรผลิตเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้นสำเร็จรูป และไม้
หมอนคอนกรีตสำหรับรำงรถไฟ
2. ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PCStrand” “PCS”) มี ขนำดเส้ นผ่ ำศูนย์กลำง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิ ลลิเ มตร ได้ รับเครื่องหมำยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกกำรนำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมำตีเกลียว
เข้ำด้วยกันทำให้สำมำรถรับแรงดึงได้มำกขึ้น และนำไปใช้ในงำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่ อำทิ คำนสะพำน ทำงยกระดับ เสำเข็ม
ขนำดใหญ่ พื้นสำหรับอำคำรขนำดใหญ่และไซโล เป็นต้น
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3. ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมีก๊ำซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่
มอก. 597-2528 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมเชื่อมโลหะ เช่น อุตสำหกรรมประกอบรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อู่ต่อเรือ
ตู้คอนเทนเนอร์ ท่อสูบน้ำ ถังแก๊ส รถไถนำ หม้อแปลงไฟฟ้ำ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
4. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในอุตสำหกรรมที่นอน อุตสำหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสำหกรรมตะแกรงสำน และอุตสำหกรรมสปริง
5. ลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2.87.0 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 194-2535 และมอก. 747-2531 เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ ท่อระบำยน้ำ ฯลฯ
6. ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติด เสริ มคอนกรี ต (Wire Mesh) มี ขนำดเส้ นผ่ำศูนย์ กลำง 2.8-7.0มิล ลิเมตร ได้รั บ
เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิต ภัณฑ์ อุตสำหกรรมเลขที่ มอก. 737-2549 เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่ใ ช้ในกำรก่อสร้ำงถนน อำคำร ผนั ง
สำเร็จรูป ฯลฯ
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
1. เนื่องจำก RWI มีกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำหลำยชนิด โดยสินค้ำแต่ละชนิดในกลุ่มเป้ำหมำยก็มีพฤติกรรม
กำรซื้อหรือให้ควำมสำคัญในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกันออกไป ทำง RWI จะมีกลยุทธ์เข้ำถึงลูกค้ำและตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่น กลุ่มผู้รับเหมำ ให้ควำมสนใจเรื่องรำคำที่มีกำรกำหนด
ระยะเวลำกันไว้เป็นลำดับแรก ในขณะที่ลูกค้ำกลุ่มยำนยนต์ให้ควำมสนใจทำงด้ำนคุณภำพก่อน
2. รักษำฐำนลูกค้ำเดิม โดยยอดขำยแต่ละปีที่มำจำกลูกค้ำเดิมมีไม่น้อยกว่ำ 70%
3. RWI ส่วนใหญ่มุ่งให้ควำมสนใจลูกค้ำที่มีปริมำณกำรใช้มำกๆ และให้ควำมสนใจลูกค้ำทั้งหมดที่มีกำรติดต่อกัน
เช่ น ให้ บริ กำรด้ ำนกำรสอบเทีย บเครื่ องมือวัด ต่ ำงๆ ตลอดจนกำรสอบถำมปั ญหำกำรใช้ ผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละกำรบริกำรอย่ ำง
สม่ำเสมอ เพื่อนำมำปรับปรุงกำรทำงำนให้ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจในคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำรของ RWI มำกยิ่งขึ้น
4. กำรด ำเนิ นงำนของ RWI ผ่ ำนกำรรับ รองระบบคุณ ภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จำกบริ ษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จำกัด และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตยังผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสำหกรรม จึงให้ควำมมั่นใจด้ำนคุณภำพได้เป็นอย่ำงดี
5. สัดส่วนกำรขำยลูกค้ำของ RWI 60% เป็นลูกค้ำที่อยู่ตำมภำคต่ำงๆ ของประเทศ จะมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำทั่วประเทศ เช่น กำรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของช่องทำงจำหน่ำยทั่วประเทศที่มีอยู่
6. RWI มีนโยบำยขยำยสำยผลิตภัณฑ์สินค้ำใหม่ให้มีสัดส่วนมำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินกิจกำร
อีกทั้งยังสำมำรถบริกำรลูกค้ำโดยลูกค้ำสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำหลำยประเภทจำกทำง RWI และทำง RWI ก็สำมำรถขยำยตลำด
โดยอำศัยช่องทำงตลำดที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยำกรหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
7. RWI เน้นกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรในบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำรงำน
และกำรทำงำน และบริษัทย่อยมีกำรพัฒนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อนำมำบริหำรจัดกำรด้ำน
กระบวนกำรผลิต เพื่อลดกำรสูญเสีย พร้อมทั้งใช้ระบบบริหำรคุณภำพเพี่อผลิตสินค้ำที่ได้คุณภำพอย่ำงสม่ำเสมอตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนั้นยังเน้นเรื่องกำรบริหำรจัดกำร Inventory เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดกับ RWI
 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
RWI จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ซึ่งสำมำรถแบ่งกลุ่มลูกค้ำตำมกลุ่มสินค้ำได้ดังนี้
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กลุ่มสินค้ำ ลวดเหล็กกล้ ำสำหรับคอนกรีต อัดแรงและ ลวดเหล็กกล้ำตี เกลีย วสำหรับคอนกรีต อัดแรง กลุ่ มลูกค้ ำ
ประกอบด้วย
1. ลูกค้ำภำยในประเทศ
1.1 ภำคเอกชน คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 95 ของยอดขำยลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบด้วย
 โรงงำนผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่ำงๆ เช่น โรงงำนหล่อเสำเข็ม เสำไฟฟ้ำ แผ่นพื้น คำนสะพำน ผนังสำเร็จรูป
เป็นต้น
 กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง และประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร เช่นผู้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสูง ก่อสร้ำง
ทำงด่วน รถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ
1.2 หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำนครหลวง ศูนย์ซ่อม สร้ำงสะพำน
คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 5 ของยอดขำยลวดเหล็กแรงดึงสูง
2. ลูกค้ำต่ำงประเทศ
2.1 จำหน่ำยตรงสู่ผู้ใช้ลวดเหล็กของประเทศนั้น เป็นผู้ใช้ที่นำลวดเหล็กไปใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เช่น โรงงำนผลิตเสำเข็ม แผ่นพื้น เสำไฟฟ้ำคอนกรีต
2.2 จำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยประเทศนั้นๆ
กลุ่มสินค้ำลวดสปริง กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย
1. อุตสำหกรรมที่นอน
2. อุตสำหกรรมยำนยนต์
 กลุ่มโช๊คอัพ
 กลุ่มข้อโซ่
 กลุ่มซี่ล้อรถ
 กลุ่มเบำะรถยนต์
 สปริงในยำนยนต์ทั่วไป
3. อุตสำหกรรมตะแกรงสำน
4. อุตสำหกรรมสปริงต่ำงๆ
กลุ่มสินค้ำลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ (ลวดปลอก) กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำเร็จรูป ผู้ผลิตเสำเข็มหรือเสำไฟฟ้ำ
2. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง
3. กลุ่มผลิตผนังสำเร็จรูป
4. ผู้รับเหมำสร้ำงทำง
5. หน่วยงำนรำชกำร
6. ผู้แทนจำหน่ำย หรือร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำง
กลุ่มสินค้ำตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) กลุ่มลูกค้ำประกอบด้วย
1. กลุ่มผู้ผลิตคอนกรีต เช่น ผู้ผลิตท่อสำเร็จรูป ผู้ผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป
2. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำง และประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ
3. กลุ่มผลิตผนังสำเร็จรูป เช่น พฤกษำ ฯ
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4. ผู้รับเหมำสร้ำงทำง
5. หน่วยงำนรำชกำร เช่น กรมทำงหลวง, ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำน, กรมโยธำธิกำร
กรมชลประทำน กำรเคหะแห่งชำติ เป็นต้น ซึ่งประมูลตรงนำไปใช้ในหน่วยงำนต่ำงๆ
6. ผู้แทนจำหน่ำย หรือ ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำง
ทั้งนี้ RWI ให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำที่ทำธุรกิจติดต่อกัน มำเป็นเวลำนำน และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมำโดยตลอด
ส่วนลูกค้ำใหม่บริษัทย่อยจะเน้นกลุ่มเป้ำหมำยไปยังลูกค้ำที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและมีศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
 นโยบายราคา
RWI มีนโยบำยกำรตั้งรำคำ โดยใช้วิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อย่ำงไรก็ตำม ในกำรกำหนดรำคำ
ขั้ นสุ ด ท้ ำยจะค ำนึ ง ถึ ง ควำมต้ อ งกำรในกำรบริ โ ภคและสภำวะกำรแข่ ง ขั นภำยในอุ ต สำหกรรมในแต่ ล ะช่ วง เนื่ องจำก
อุตสำหกรรมเหล็กเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมผันผวนตำมวัฎจักรธุรกิจเป็นหลัก
 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
1. รักษำช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริษัทย่อย โดยรักษำฐำนลูกค้ำที่มีกำรซื้อลวดจำก RWI ในปี 2560 และในปี
2561 ยอดกำรใช้ลวดจะต้องไม่น้อยกว่ำเดิม
2. เพิ่มกำรขำยสำหรับลูกค้ำโครงกำรที่จะมีในอนำคต
3. จำหน่ำยลวดผ่ำนตัวแทน
4. เพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยในต่ำงประเทศให้มำกขึ้น
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าสาหรับคอนกรีตอัดแรงและ ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว สาหรับคอนกรีตอัดแรง
ภำพรวมแนวโน้ มกำรก่ อสร้ ำงในอนำคตมี ทิ ศ ทำงที่ ดี โครงกำรก่ อสร้ ำงพื้ นฐำนของภำครั ฐ ที่ ออกมำส่ ง ผลต่ อ
อุตสำหกรรมของกำรก่อสร้ำงในทำงดี แต่จำกภำวะเศรษฐกิจโลกและภำวะเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นมำก ส่งผลให้ ปี
2560 ตลำดรวมดีขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันมีผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 12 รำย โดย RWI มีส่วนแบ่งกำรตลำด
ร้อยละ 12 จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของตลำดรวม
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดาเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
เนื่องจำกเดิมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมำกและต้องใช้เทคโนโลยีหรือ กระบวนกำรผลิตที่ซับซ้อน
ถึงแม้ว่ำปัจจุบันเครื่องจักรมีรำคำถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในกำรผลิตง่ำยขึ้น กำรลงทุนในกำรซื้อเครื่องจักรง่ำยขึ้น แต่
สินค้ำชนิดนี้เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน จึงทำให้กำรเข้ำตลำดของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ทำได้
ยำก
 อานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบ ในกำรผลิต สินค้ำ PCW&PCS มีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศทำให้กำร
เจรจำต่อรองในกำรซื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้ เพรำะคุณภำพ
วัตถุดิบมีผลต่อสินค้ำสำเร็จรูปที่ผลิตออกมำและยังมีผลต่อต้นทุนกำรผลิตด้วย

16

รายงานประจำาปี 2560



อานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
จำกภำวกำรณ์ก่อสร้ำงภำคเอกชนที่มีกำรชะลอตัว ในปี 2560 ทำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงลดลง
ควำมต้องกำรลวดเหล็กน้อยลงส่งผลต่อรำคำสินค้ำ ทำให้ผู้ซื้อสินค้ำมีอำนำจต่อรองสูง ขณะที่ครึ่งปีหลังโครงกำรลงทุนขนำด
ใหญ่ของภำครัฐบำลมีมำกขึ้น ทำให้ลูกค้ำสนใจคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบมำกกว่ำ
 สินค้าทดแทน
จำกกำรที่สินค้ำ PCW & PCS เป็นสินค้ำเฉพำะในกำรนำไปผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต อำทิ เสำเข็มคอนกรีต
เสำไฟฟ้ ำ แผนพื้ นส ำเร็ จรูป โครงกำรก่ อสร้ ำงขนำดใหญ่ เ ช่น ทำงรถไฟฟ้ ำ ทำงด่ วน อำคำรสู ง ซึ่ ง ในกำรผลิต ผลิต ภั ณ ฑ์
คอนกรีตดังกล่ำว มีกำรกำหนดระบุให้ใช้สินค้ำ PCW & PCS เป็นวัตถุดิบหลัก ทำให้สินค้ำอื่นที่จะมำทดแทนไม่สำมำรถใช้
แทนได้
 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจำกภำวะก่อสร้ำงปี 2560 มีกำรชะลอตัวและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของภำครัฐล่ำช้ำกว่ำแผนเดิ ม
ทำให้กำลังผลิตของโรงงำนหลำยแห่งมีกำลังผลิตมำกกว่ำควำมต้องกำร ส่งผลให้กำรแข่งขันของผู้ผลิตสินค้ำจำกในประเทศ
ด้ำนรำคำรุนแรงมำกประกอบกับมีกำรนำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ เช่ น จำกประเทศจีนซึ่งมีกำรผลิตลวด PCW & PCS ด้วย
ทำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงขึ้น แต่เนื่องจำกสินค้ำ PCW & PCS เป็นสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย คุณภำพต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำน ทำให้สินค้ำที่ จะนำเข้ ำต้ องกำรกำรทดสอบและขออนุญ ำตนำเข้ ำมำในประเทศ ในขณะที่สิ นค้ำที่ผลิ ตใน
ประเทศได้มำตรฐำน มอก. อยู่แล้ว สำมำรถผลิตและจำหน่ำยได้ทันที อีกทั้งในกรณีสินค้ำมีปัญหำลวด PCW & PCS ที่ผลิต
ในประเทศสำมำรถแก้ปัญหำได้รวดเร็วกว่ำ มีสินค้ำเปลี่ยนทดแทนให้ใช้ได้ทันทีจึงทำให้มีกำรแข่งขันรุนแรงในกลุ่มผู้ผลิตใน
ประเทศมำกกว่ำ
อุตสาหกรรมลวดสปริง
ลวดสปริงเป็นลวดที่นำไปใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ ที่นอน สปริงต่ำงๆ จำกที่ผ่ำนมำปริมำณกำรผลิตยำนยนต์
มีอัตรำกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทำงที่ดีในอนำคต ซึ่งในอุตสำหกรรมยำนยนต์กำรใช้ลวดสปริงต้องกำรลวดสปริงที่
มีคุณภำพดี มีกำรส่งมอบสินค้ำตรงตำมเวลำและลวดสปริงที่ใช้ในยำนยนต์ ยังมีกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศอยู่มำก ถ้ำลวด
สปริงที่ผลิตในประเทศมีคุณภำพทัดเทียมต่ำงประเทศ กลุ่มผู้ใช้ก็มีควำมยินดีที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศมำกกว่ำ
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดาเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
เนื่องจำกธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนเครื่องจักรมำกและต้องใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนกำรผลิตที่ทันสมัย
และที่สำคัญสินค้ำนี้เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยและกำรทำงำนที่ต้องกำรควำมแน่นอน อำทิ ยำนยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
กำรใช้ควำมรู้ด้ำนสินค้ำแก่ผู้ใช้ ควำมคุ้นเคยในกำรใช้งำน ดังนั้น ถ้ำใช้สินค้ำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ยังไม่มีควำมชำนำญ
หรือประสบกำรณ์กำรผลิต กลุ่มผู้ใช้ก็ไม่ให้ควำมสนใจ เพรำะกลุ่มผู้ใช้มีปัจจัยด้ำนรำคำรองลงมำจำกคุณภำพ แต่กำรลด
รำคำลงส ำหรั บผู้ ประกอบกำรรำยใหม่ ใ ช่จะส ำเร็ จตลอดถ้ ำผู้ ประกอบกำรรำยเดิม เสนอรำคำใกล้ เคี ย งกั นกำรเข้ำมำของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่จึงทำได้ยำก อย่ำงไรก็ตำม ทั้งนี้สิ่งสำคัญในกำรทำธุรกิจนี้คือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้ควำมใกล้ชิดกับ
ลูกค้ำ มีกำรแนะนำและบริกำรหลังกำรขำยที่ดี ให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้บริกำรอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง
ร่วมกันไปด้วยเป็นสิ่งสำคัญมำกกว่ำ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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อานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจำกแหล่ งวั ตถุ ดิบที่ จะนำมำใช้ใ นกำรผลิต สินค้ำ HDW มีผู้ ขำยอยู่หลำยรำยทั้ง ในและต่ำงประเทศ
มีมำตรฐำนของวัตถุดิบที่จะใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่ชัดเจน ทำให้กำรเจรจำต่อรองในกำรซื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือก
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้
 อานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
กลุ่มผู้ใช้สินค้ ำ HDW ส่วนใหญ่ คำนึงถึงเรื่ องคุณภำพสินค้ำที่ผลิตออกมำและกำรส่งมอบเป็นส ำคัญ ดังนั้ น
ถ้ำผลิตลวด HDW ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ กำรส่งมอบตรงเวลำ อำนำจกำรต่อรองของลูกค้ำ
จึงมีไม่มำก ถึงแม้จะมีวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศที่สำมำรถเข้ำมำจำหน่ำยได้แต่ผู้ซื้อก็มีควำมไม่สะดวกในด้ำนกำรเก็บวัตถุดิบไว้
มำก กำรส่งมอบที่ไม่เป็นไปตำมกำหนดหรือสินค้ำมีปัญหำรอกำรส่งมอบสินค้ำชดเชย รวมถึงควำมผันผวนของค่ำเงินทำให้
ผู้ใช้สินค้ำมีควำมต้องกำรสินค้ำภำยในประเทศมำกกว่ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศในคุณภำพเดียวกัน แม้รำคำจะสูงกว่ำเล็กน้อย
 สินค้าทดแทน
ในกำรผลิตสินค้ำของลูกค้ำ ทำงกลุ่มลูกค้ำมีกำรกำหนดมำตรฐำนในกำรซื้อลวด HDW เช่น ในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ กำรซื้อลวด HDW ในกำรผลิตสปริง จะกำหนดว่ำ Spec ลวด, เกรดวัตถุดิบเป็นอย่ำงไร และแหล่งในกำรหำวัตถุดิบ
ได้จำกแหล่งไหน จึงเป็นกำรเฉพำะเจำะจง ทำให้ลวดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไม่สำมำรถนำมำใช้ทดแทนกันได้
 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
จำกภำวะที่อุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ขยำยตัวอย่ำงมำกและประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบ
ยำนยนต์มำกทำให้อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ขยำยตัวตำมและต่อเนื่อง อุปสรรคที่สำคัญของธุรกิจนี้ คือลูกค้ำกลุ่มนี้จะ
พิจำรณำคุณภำพที่คงที่ กำรผลิตที่ทันสมัยและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ กำรส่ งมอบที่ตรงเวลำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรซื้อ ทำให้
คู่แข่งแต่ละรำยต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่คู่แข่งรำยอื่นพัฒนำขึ้นใหม่ตลอดโดยเฉพำะคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ ซึ่งบำงประเทศมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกว่ำบริษัทย่อย ทำให้คู่แข่งที่อยู่ในอุตสำหกรรมนี้รำยใดพัฒนำกำรผลิตที่ช้ำจะส่ งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจ
แต่ถ้ำสำมำรถพัฒนำสินค้ำได้ต่อเนื่องคู่แข่งในอุตสำหกรรมนี้ก็มีน้อยมำกและสำมำรถกำหนดตลำดได้
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่า (ลวดปลอก)และตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบถึงการดาเนินธุรกิจ
 ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาด
กำรเข้ำมำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำดำเนินธุรกิจได้ไม่ยำกในเรื่องกำรผลิตเพรำะธุรกิจนี้เป็น
ธุร กิ จที่ ใ ช้เ งิ นลงทุนไม่ มำกและเทคโนโลยีห รื อกระบวนกำรผลิ ต ไม่ ซับซ้ อน เครื่ องจั กรสำมำรถใช้ ท่ี ผลิ ต ในประเทศหรื อ
ต่ำงประเทศก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำที่มีกับคู่ค้ำ และปริมำณลูก ค้ำที่มีอยู่ทั่วประเทศ ปริมำณกำรใช้ต่อ
รำยอำจจะไม่มำกแต่จำนวนลูกค้ำมีมำก ดังนั้นปัญหำของผู้ประกอบกำรรำยใหม่คือต้องสำมำรถกระจำยสินค้ำได้มำกและเร็ว
ที่สุด เนื่องจำก RWI มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลลูกค้ำอยู่ทั่วประเทศจึงสำมำรถกระจำยสินค้ำได้ทั่วประเทศและมีควำมสัมพันธ์ที่ ดีและ
ยำวนำนกับลูกค้ำ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่สูงของผู้ประกอบกำรรำยใหม่
 อานาจต่อรองของผู้ขายสินค้า
เนื่องจำกแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำมีผู้ขำยอยู่หลำยรำยทั้งในและต่ำงประเทศ ทำให้กำรเจรจำต่อรองใน
กำรชื้อวัตถุดิบทำได้ไม่ยำกสำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพที่ดีในรำคำที่เหมำะสมได้ อีกทั้งรำคำของผู้ขำยวัตถุดิบในกำร
ผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไม่ว่ำจะเป็นรำยเล็กหรือรำยใหญ่ รำคำมีควำมแตกต่ำงกันน้อยเพรำะวัตถุดิบมีคุณภำพ
ไม่แตกต่ำงกัน
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อานาจต่อรองของผู้ซื้อสินค้า
จำกภำวกำรณ์ก่อสร้ำงที่มีกำรชะลอตั วในภำคเอกชน ในปี 2560 ทำให้กำรลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
ลดลง ควำมต้องกำรลวดเหล็กน้อยลง อีกทั้ง สินค้ ำดังกล่ำวมี ผู้ผลิต อยู่มำกส่ง ผลต่อรำคำสินค้ ำ ทำให้ผู้ ซื้อสินค้ำมีอำนำจ
ต่อรองสูง โดยเฉพำะกลุ่มผู้ใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอำนำจต่อรองของลูกค้ำมีมำกและจะน้อยลงตำมระยะทำงที่ห่ำง
ออกไป เนื่องจำกควำมไม่สะดวกในกำรขนส่งกระจำยสินค้ำและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่มีน้อย
 สินค้าทดแทน
สินค้ำลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเป็นสินค้ำที่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม กำรนำไปใช้ในผลิ ตภัณฑ์คอนกรีต
มีมำตรกำรกำหนดไว้ อำทิ เสำเข็มคอนกรีต เสำไฟฟ้ำ กำรก่อสร้ำงถนน อำคำร ซึ่งในกำรงำนดังกล่ำว มีกำรกำหนดระบุให้ใช้
วัตถุ ดิบ ลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ กเป็นส่วนประกอบและกำหนดค่ำมำตรฐำนไว้ด้ วย ดัง นั้นทำให้ สินค้ำอื่นที่จะมำ
ทดแทนสำมำรถใช้แทนได้ เช่น เหล็กเส้น แต่มีควำมไม่สะดวกในกำรใช้งำนและในกำรก่อสร้ำงต้องกำรควำมรวดเร็ว สะดวก
ทำให้ไม่นิยมใช้สินค้ำทดแทน
 คู่แข่งปัจจุบันในธุรกิจ
เนื่ องจำกภำวะก่ อสร้ำงปี 2560 มีกำรชะลอตัวและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ข องภำครั ฐล่ ำช้ ำกว่ำแผน
กำลังผลิตมีมำกกว่ำควำมต้องกำร ส่งผลให้กำรแข่งขันของผู้ผลิตสินค้ำจำกในประเทศด้ำนรำคำรุนแรงกำรขยำยตลำดทำได้
ยำกเพรำะผู้ผลิตแต่ละรำยพยำยำมรักษำลูกค้ำของตัวเอง
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
RWI มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้ำ ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2560 มีกำลังกำรผลิตรวม
72,000 ตันต่อปี
ทั้งนี้ ในปี 2560 RWI ใช้กำลังกำรผลิตจริงเฉลี่ยประมำณร้อยละ 50 ของกำลังกำรผลิตรวมต่อปี โดยจะดำเนินกำร
ผลิตอย่ำงต่อเนื่องประมำณ 20 ชั่วโมงต่อวัน
และในปี 2561 RWI มีกำลังกำรผลิตเป็น 72,000 ตันต่อปี คำดว่ำจะใช้กำลังกำรผลิตประมำณร้อยละ 60 ของกำลัง
กำรผลิตทั้งหมด
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิต ประกอบด้วย ลวดเหล็ก ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8, 9, 11และ 13 มิลลิเมตร เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
กำรผลิตลวดอื่นๆ
(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5.5 มิลลิเมตร ใช้ในกำรผลิตลวดเชื่อมเปลือย
ใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมีก๊ำซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สำหรับผลิต ลวดเหล็กกล้ำ
คำร์บอนต่ำ (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
วัตถุดิบดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีวัสดุอื่นทดแทน เนื่องจำกเทคโนโลยีในกำรผลิตสินค้ำประเภทลวดเหล็กชนิดต่ำงๆ ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เหมือนกับสินค้ำประเภทอื่นๆ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ในปี 2560 วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตมีกำรจัดหำมำจำกต่ำงประเทศและภำยในประเทศ โดยมีผู้จำหน่ำยประมำณ 5
รำย RWI มีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยงภำยใต้วิกฤตเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำไม่มีกำรขำดแคลนวัตถุดิบในกำรผลิต และในปี
2561 RWI มีนโยบำยในกำรเพิ่มสัด ส่วนที่ มำจำกผู้ผลิ ตภำยในประเทศให้มำกขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มำจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี  บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS)
ENS ด ำเนิ นธุ ร กิ จทำงด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ด กำรพลั ง งำนโดยเฉพำะในรู ป แบบของโรงไฟฟ้ ำประเภทผลิ ต ร่ ว ม
(Cogeneration) หรือ โรงไฟฟ้ำประเภทผลิตไฟฟ้ำร่วมกัน 2 วงจร (Combined cycle) เพื่อผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำร
ขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ขนำดเล็กเพื่อใช้ในอำคำรจนถึงขนำดกลำงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม โครงกำรแรกของ ENS ได้แก่
โครงกำรลงทุนผลิ ตและจำหน่ ำยกระแสไฟฟ้ ำ และพลั งงำนควำมร้อนแก่บริ ษัท เดอะ สยำม เซรำมิ ค กรุ๊ ป อินดัส ทรี่ ส์
จำกัด จังหวัดสระบุรี และโครงกำรที่ 2 คือ โครงกำรลงทุนผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนให้แก่ บริษัท
ไทย-เยอรมัน เซรำมิค อินดัสทรีส์ จำกัด (มหำชน)
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
ENS มีควำมพร้อมที่จะนำเสนอโครงกำรเป็นโรงไฟฟ้ำประเภทผลิตร่วม (Cogeneration) หรือโรงไฟฟ้ำประเภทผลิต
ไฟฟ้ำร่วมกัน 2 วงจร (Combined cycle) เพื่อผลิตไฟฟ้ำตำมควำมต้องกำรขนำดต่ำงๆ ตั้งแต่ขนำดเล็กเพื่อใช้ในอำคำร
จนถึงขนำดกลำงเพื่อใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม ทั้งในรูปแบบของผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงแบบเบ็ดเสร็จ (รวมงำนออกแบบก่อสร้ำง
และดำเนินกำร) และรูปแบบของสัมปทำนกำรผลิตและดำเนินกำรจนถึงกำรส่งมอบทรัพย์สิน เมื่อครบกำหนดสัมปทำน
ปัจจุบัน ENS ได้ ดำเนินกำรดัง กล่ำวและมีประสบกำรณ์ในโครงกำรลงทุนผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และ
พลังงำนควำมร้อนที่ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ และเดินเครื่องมำกว่ำ 8 ปี ผ่ำนปัญหำและอุป สรรคต่ำงๆ และได้นำควำมรู้ควำม
ชำนำญมำปรับรูปแบบของโครงกำรประเภทเดียวกัน เพื่อขยำยโอกำสธุรกิจในลำดับต่อไป
 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ENS จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศ ตำมกลุ่มลูกค้ำ ดังนี้
1. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตลมร้อนและไอน้ำ โดยตรง ลูกค้ำกลุ่มนี้จะ
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรนำก๊ำซธรรมชำติไปผลิตไฟฟ้ำก่อนและนำลมร้อนและไอน้ำที่ได้จำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำมำใช้ประโยชน์ในขบวนกำรผลิต
2. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมและอำคำรควบคุมที่ต้องกำรปรับปรุงกำรใช้พลังงำนภำยในองค์กรของตนเองให้มีกำร
ประหยัดพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและช่วยอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเป็นระบบ
 นโยบายราคา
ENS ขำยไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนในรำคำยุติธรรมและมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ในระหว่ำงคู่สัญญำอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน
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 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
ENS จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อนที่ผลิตได้ให้กับโรงงำนอุตสำหกรรมที่ ENS ได้เข้ำไปลงทุน ซึ่งเป็นโครงกำรซื้อ
ขำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อน ระยะยำว 15 ปี สำหรับกระแสไฟฟ้ำส่วนที่เกินจำกควำมต้องกำรของโรงงำน ENS จะขำยให้กับ
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS)
ในปัจจุบันอุตสำหกรรมผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนมีกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงไปตำมนโยบำยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมุนเวียนของภำครัฐซึ่งมุ่งเน้นไปที่กำรแก้ไขปัญหำสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหำขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร
ENS กำลั งเข้ำมีส่วนร่วมในกำรลงทุนของบริษัทในเครื อและบริษัท พันธมิ ตรในโครงกำรแปลงขยะเป็ นเชื้อเพลิ ง
พลังงำนและพลังงำนไฟฟ้ำ จังหวัดสระบุรี และมีแผนพัฒนำธุรกิจในอนำคตที่จะเข้ำร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญำ
กำจัดขยะระยะยำวกับหน่วยงำนของรัฐในโครงกำรรูปแบบดังกล่ำว ณ พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ อีกทั้ งกำลังขยำยกำรลงทุนของ
กลุ่ม บริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) หรือ "SCG" เพื่อจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและลมร้อนให้กับบริษัทใน
เครือ “SCG” ไปด้วย
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
กำลังกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
กำลังกำรผลิตพลังงำนควำมร้อน
ปริมำณกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำใน1ปี
ปริมำณกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนใน 1ปี

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

MW
MMBTU/month
kW-hr
MMBTU

 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ ก๊ำซธรรมชำติจำกปตท.
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
- ไม่มี  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC)
WJC ดำเนินธุรกิจทำงด้ำนให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงสร้ำงเหล็ก และงำนท่อโดยรับงำนจำกในประเทศและนอก
ประเทศซึ่งงำนที่รับในขณะนี้รับจำกผู้รับเหมำโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมำช่วง (Sub-Contractor) หรือกิจกำรร่วม
ค้ำ (Joint Venture) WJC สำมำรถรับงำนเหมำ ประกอบติดตั้งงำนโครงสร้ำง งำนท่อ และงำนก่อสร้ำง ซึ่งโครงกำรในปัจจุบัน
ของ WJC ได้แก่ งำนประกอบเชื่อมงำนเครน งำนเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง งำนเสำสัญญำณโทรคมนำคม งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
เหล็ก และงำนท่อ เป็นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
1. กำรดำเนินงำนของ WJC ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 จำก SGS (Thailand)
จำกัด ซึ่งเป็นผลให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในด้ำนคุณภำพเป็นอย่ำงดี รวมทั้งอำศัยข้อได้เปรียบในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพที่ใช้
งำนในกำรก่อสร้ำงโรงงำนหรืออำคำร
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2. WJC มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตเพื่อให้ได้มำตรฐำนขั้นสูงและติดตำมดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้
จำหน่ำยไปแล้ว และติดตำมปัญหำที่เกิดขึ้นเพื่อนำมำปรับปรุงตลอดเวลำเป็นผลให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในด้ำนคุณภำพและ
ด้ำนบริกำรหลังกำรซื้อขำยเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. WJC มีนโยบำยกำรตั้งรำคำใกล้เคียงกับคู่แข่งและให้ควำมสำคัญกับฐำนลูกค้ำเดิมเพื่อที่จะรับงำนเข้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่อง
 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้รับเหมำก่อสร้ำงจำกต่ำงประเทศและในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำต่ำงประเทศ
2. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนของกำรรับประกอบและติดตั้งโครงเหล็กทั่วไป
3. กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ปิโตรเคมี โดยจะรับงำนซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นงำนเฉพำะทำง
4. กลุ่มโรงไฟฟ้ำชีวมวลโดยจะรับงำนซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นงำนเฉพำะทำง
5. ลูกค้ำรำยย่อย ในส่วนงำนเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง งำนเสำสัญญำณโทรคมนำคม
 นโยบายราคา
WJC มีนโยบำยในกำรเสนอรำคำสำหรับงำนรั บเหมำก่อสร้ำง โดย WJC จะคำนวณต้นทุนโครงกำรและค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ และกำหนดอัตรำกำไรขั้นต้นบนพื้นฐำนของเหตุผลตำมประเภทของโครงกำรและสภำพกำรแข่งขัน
 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
WJC รับงำนก่อสร้ำง โดยจะติดต่อกับผู้ว่ำจ้ำงโดยตรง ทั้งโดยกำรยื่นประกวดรำคำ และกำรเจรจำตกลง โดยจะ
ติดต่อขอแผนงำน เพื่อคำนวณเสนอรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในบำงครั้งอำจได้รับกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุม
งำนเนื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ที่ผ่ำนมำผลงำนมีคุณภำพที่ผู้ว่ำจ้ำงไว้วำงใจให้บริษัทย่อยเสนองำนได้เพิ่มขึ้น
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC)
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่นับว่ำมีกำรแข่งขันสูงมำก แต่ในปัจจุบันปริมำณงำนก่อสร้ำงเริ่มเพิ่มปริมำณมำกขึ้น
เนื่ องจำกต่ ำงชำติ ไ ด้ เ ข้ ำ มำลงทุ นในประเทศมำกยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจำกประเทศไทยมี ค้ ำ แรงที่ ถู กแต่ ฝี มือ ดี รวมทั้ ง งำนใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ำชีวมวลซึ่งมีงำนต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกต้องมีกำรซ่อมบำรุงเป็นประจำทั้งนั้น ถ้ำหำก
บริษัทไหนมีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรทำงำน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรทำงำนที่พร้อมก็จะได้รับโอกำสรับงำน
ที่เพิ่มมำกขึ้น
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
WJC มีโรงงำนตั้งอยู่เลขที่ 543/4 ม.1 ตำบลหนองขำม อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ในปี 2560 หลังจำกที่
บริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มเครื่องจักรเข้ำมำ WJC มีแผนในกำรผลิตโครงสร้ำงประมำณ 800 ตันต่อเดือน หรือประมำณ 9,600
ตันต่อปี
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ เหล็กโครงสร้ำงและท่อ เนื่องจำก WJC ต้องรับงำนจำกต่ำงประเทศด้วย จึงต้อง
สั่งซื้อวัตถุดิบบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ ดังนั้นในปี 2561 มีแผนที่จะลงทุนใน BOI เพื่อลดภำษีนำเข้ำวัตถุดิบ หรือติดต่อผู้ค้ำ
รำยใหม่ที่สำมำรถสั่งซื้อวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศ
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รายงานประจำาปี 2560

งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 WJC มีงำนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรและคำดว่ำจะส่งมอบงำนทั้งหมดในปี
2561 มีดังนี้
ชื่อโครงกำร

UWC - Transmission Line Tower (TL)
UWC – Telecom Tower (TC)
Kone Crane - Fabrication Single Girder Crane

ปริมำณงำน
(ล้ำนบำท)
8.63
0.23
0.06

มูลค่ำงำนที่ยัง
ไม่ส่งมอบ
(ล้ำนบำท)
2.72
0.23
0.06

 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (PLE)
PLE ด ำเนินธุ รกิ จทำงด้ำนรั บเหมำก่ อสร้ำง ขุ ดเจำะอุ โมงค์ และงำนโยธำที่เกี่ ยวข้ อง โดยรั บงำนจำกหน่วยงำน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ และเอกชน ซึ่งงำนที่รับในขณะนี้รับ จำกผู้รับเหมำโดยตรง (Main-Contractor) ผู้รับเหมำช่วง (SubContractor) หรือกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) บริษัทย่อยสำมำรถรับงำนก่อสร้ำงบ่อพักและขุดเจำะดันท่อลอด วำงท่อใต้
ดินและงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงกำรในปัจจุบันของบริษัทย่อย ได้แก่ งำนก่อสร้ำงดันท่อลอดระบบรวบรวมและบำบัด
น้ำเสีย งำนก่อสร้ำงบ่อพักและดันท่อลอดร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน และงำนก่อสร้ำงวำงท่อประธำน กำรประปำนครหลวง เป็นต้น
การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
จุดเด่น PLE มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพควำมสำมำรถพร้อมที่จะดำเนินงำนในโครงกำรก่อสร้ำงขุด
เจำะดันท่อลอดขนำดใหญ่ได้ ประกอบกับมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ และผู้รับเหมำช่วง ทำให้มีโอกำสได้งำนโครงกำรใหม่ๆ
ของกลุ่มลูกค้ำรำยเดิมและรำยใหม่ ทั้งงำนของทำงภำครัฐและเอกชน
จุดด้ อย PLE ยั งไม่ สำมำรถเข้ำร่ วมประมูล งำนจำกหน่ วยงำนภำครัฐ ได้ โดยตรง จึง อำจต้องร่วมมื อกับ บริ ษัท ที่
สำมำรถเข้ำร่วมประมูลงำนได้โดยตรงกับทำงหน่วยงำนภำครัฐ
ด้ำนกำรตลำด ส่งเสริมสร้ำงศักยภำพโดยใช้กำรตลำดเชิงรุก ใช้เครือข่ำยของ PLE สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ
โดยมีควำมรับผิดชอบสูงต่อลูกค้ำ มีกำรวำงแผนงำนที่ดี เพื่อส่งมอบงำนที่มีคุณภำพและตรงตำมระยะเวลำที่กำหนด
 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ของ PLE แบ่ ง เป็ น ลู ก ค้ ำ ภำครั ฐ และภำคเอกชน กลุ่ มลู กค้ ำเป้ ำ หมำยจะเป็ น หน่ วยงำนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ โดยเฉพำะงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เช่น กำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรประปำนครหลวง รวมทั้งส่วนภูมิภำค
 นโยบายราคา
PLE มีนโยบำยในกำรเสนอรำคำสำหรับโครงกำรก่อสร้ำง ขุดเจำะดันท่อลอด รวมทั้งงำนโยธำที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
คำนวณต้นทุนโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และกำหนดอัตรำกำไรขั้นต้นบนพื้นฐำนของเหตุผลตำมประเภทของโครงกำรและ
สภำพกำรแข่งขัน
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 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
PLE รับงำนก่อสร้ ำง โดยจะติ ดต่อกั บผู้ว่ำจ้ ำงโดยตรง ทั้งโดยกำรยื่ นประกวดรำคำ และกำรเจรจำตกลง โดยจะ
ติดต่อขอแผนงำน เพื่อคำนวณเสนอรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในบำงครั้งอำจได้รับกำรติดต่อจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ควบคุม
งำนเนื่องจำกประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ที่ผ่ำนมำผลงำนมีคุณภำพที่ผู้ว่ำจ้ำงไว้วำงใจให้บริษัทย่อยเสนองำนได้เพิ่มขึ้น
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (PLE)
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นธุรกิจที่นับว่ำมีกำรแข่งขันสูงมำก แต่ในปัจจุบันปริมำณงำนก่อสร้ำงเริ่มเพิ่มปริมำณมำกขึ้น
และภำครัฐให้ควำมสำคัญกับงำนก่อสร้ำงบ่อพักและขุดเจำะดันท่อลอดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ
ใต้ดิน ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน รวมทั้งก่อสร้ำงปรับปรุงระบบวำงท่อประธำน เพื่อลด
ปัญหำภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้น
ในกำรรั บงำนก่ อสร้ ำงทั้ งภำครั ฐและเอกชน โดยปกติจะใช้วิธีประกวดรำคำ โดยคัด เลือกผู้รั บเหมำที่เสนอรำคำ
ใกล้เคียงกับรำคำกลำง และมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนด หำกมีผู้รับเหมำเข้ำร่วมเสนอรำคำหลำยรำย เจ้ำของงำนก็จะมี
โอกำสเลือกผู้รับเหมำได้มำกในขณะเดียวกันผู้รับเหมำที่มีคุณ สมบัติตำมที่เจ้ำของงำนกำหนดก็มีสิทธิที่จะคัดเลือกโครงกำรเพื่อ
เข้ำร่วมในกำรประกวดรำคำเช่นเดียวกัน เนื่องจำกเป็นตลำดเสรี ผู้ว่ำจ้ำงและผู้รับเหมำย่อยมีสิทธิต่อรองรำคำกันได้ อย่ำงไรก็
ตำมเจ้ำของงำนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้รับเหมำที่จะเข้ำร่วมประกวดรำคำ และมี สิทธิจะคัดเลือกผู้รับเหมำรำยใดก็ได้
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้
จำกสภำวะกำรแข่งขันของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง หำกบริษัทใดสำมำรถรับงำนได้หลำยประเภท มีประสบกำรณ์
และควำมชำนำญในงำนหลำยด้ำน ที่เป็นไปตำมข้อกำหนดของภำครัฐและภำคเอกชน ย่อมได้เปรียบกว่ำบริษัทอื่นๆ เพรำะ
หำกงำนก่อสร้ำงประเภทใดลดลงก็ สำมำรถรับ งำนประเภทอื่นทดแทนได้ ทั้ งนี้ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้เ สร็ จ
เรียบร้อยภำยในกำหนดเวลำและเป็นไปตำมข้อกำหนดด้วย
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-ไม่ม-ี
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด (EBM)
EBM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จำหน่ำยวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ประเภทสินค้ำและหรือบริกำร
1. ผลิตวัตถุดิบ รับจ้ำงผลิต รับซื้อ และจัดจำหน่ำยวัตถุดิบ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลทุกชนิด รวมทั้งวัตถุดิบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงชีวมวล
2. ผลิต ปลูกและจำหน่ำยพืชทุกชนิดรวมถึงผลพลอยได้จำกพืช และเชื้อเพลิงที่ผลิตมำจำกผลผลิตทำงกำรเกษตร
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ไม้สับ (Wood Chip) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงไฟฟ้ำชีวมวล และโรงงำนอุตสำหกรรม โรงงำนแปรรูปพืชผลทำง
กำรเกษตร ที่ ใช้ ระบบหม้อต้ มแรงดั นไอน้ ำ (Boiler) ทุ กประเภท เช่ น ไซโลอบพืช ไร่ , โรงงำนผลิ ต และแปรรู ปอำหำร,
โรงงำนผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว, โรงงำนผลิตลูกชิ้น, โรงงำนฟอกย้อม, โรงงำนผงชูรส เป็นต้น
ขนำดชิ้นไม้มีขนำด กว้ำง X ยำว มำตรฐำน มำตรฐำน 1x1 นิ้ว (2.5เซนติเมตร) ประเภทไม้ของชิ้นไม้สับ ไม้จำกัด
ประเภทของไม้ โดยประเภทของไม้ที่สำมำรถนำมำผลิตได้ ต้องสำมำรถให้ค่ำควำมร้อนไม่ต่ำกว่ำ 3,500 kj/kg ซึ่งท่อนไม้ เศษ
กิ่งไม้ในทุกพื้นที่มีคุณสมบัติตรงตำมที่ต้องกำร
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การตลาดและการแข่งขัน
 กลยุทธ์การตลาด
สำรวจแหล่งวัตถุดิบ
1. หำแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่เป้ำหมำยที่มีปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อย และบริษัทใน
เครือ และโรงงำนอุตสำหกรรมของลูกค้ำที่ต้องกำรใช้ปริมำณต่อวัน / ต่อเดือน / ต่อปี
2. มีชนิดวัตถุดิบตรงตำมควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมแต่ละประเภท เช่ น Bio Mass, Bio gas
(ไม้ฟืน, ไม้สับ, หญ้ำเนเปียร์, ชำนอ้อย, แกลบ) เป็นต้น
3. มีระยะทำงกำรขนส่งจำกแหล่งวัตถุดิบมำยังที่ตั้งโรงไฟฟ้ำและโรงงำนอุตสำหกรรมที่เหมำะสมในแต่ละแห่ง เพื่อเป็น
กำรลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่งลง
4. มีรำคำวัตถุดิบที่เหมำะสมกับพื้นที่ในแต่ละโซนภำค
5. เป็นพื้นที่ที่มีกำรปลูกไม้ทดแทนจำกไม้ที่ถูกตัดโค่นไป
6. คัดสรรคู่สัญญำ ที่เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือที่จะมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรจัดหำ จัดส่งวัตถุดิบและทำกำร
ขนส่งทั้งทำงบก ทำงน้ำ ทำงรำงให้กับ EBM
 ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยหลั ก คือ กลุ่ มโรงไฟฟ้ำชีวมวล เนื่ องจำกมีกำรใช้ไ ม้สับ เป็นเชื้ อเพลิง ชีวมวลจำนวนมำกเพื่ อ
ทดแทนพลังงำนจำกน้ำมันเตำและถ่ำนหินซึ่งมีรำคำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
ดังนั้นกำรผลิตไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลป้อนเข้ำสู่โรงไฟฟ้ำชีวมวลที่ใช้ชิ้นไม้สับเป็นเชื้อเพลิง จึงยังมีควำมต้องกำรใช้ชิ้น
ไม้สับเชื้อเพลิงในปัจจุบันและอนำคตเป็นจำนวนมำก
 นโยบายราคา
EBM มีนโยบำยกำหนดรำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ และจัดหำ
วัตถุดิบที่มีรำคำที่ต้นทุนต่ำ ทำให้สำมำรถกำหนดรำคำขำยที่สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบั นมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่ำงจำกต้นทุน ซึ่งมีปัจจัยที่นำมำพิจำรณำกำหนดรำคำประกอบด้วย รำคำวัตถุดิบ ต้นทุนกำร
ผลิต ระยะทำง และค่ำขนส่ง จำนวนและปริมำณงำน กำลังกำรผลิต พร้อมทั้งพิจำรณำประวัติลูกค้ำแต่ละรำยที่เคยมีธุรกรรม
ร่วมกัน
 การจัดจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่าย
EBM ให้กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยพยำยำมเลือกช่องทำงกำรจำหน่ำยให้เหมำะสมและดีที่สุดสำหรับ
ลูกค้ำในแต่ละกลุ่ม ลักษณะของช่องทำงกำรจำหน่ำยกำหนดรูปแบบได้จำนวน 2 ช่องทำงกำรจำหน่ำย เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดังนี้
1. กำรรับงำนจำกกลุ่มโรงไฟฟ้ำและลูกค้ำทั่วไปในปัจจุบัน ลูกค้ำกลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล
เป็นจำนวนมำก โดยลูกค้ำได้เข้ำมำติดต่อเพื่อขอรับซื้อจำนวน 4-5 รำย ซึ่งมีควำมต้องกำรโรงไฟฟ้ำละ 200 ตันขึ้น
ไปต่อวัน
2. กลุม่ ลูกค้ำโรงงำนอุตสำหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ำ (Boiler) ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมำกในประเทศไทย

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด (EBM)
1. นโยบำยภำครัฐโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตมีนโยบำยสนับสนุนให้เอกชนจัดตั้งโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กเพื่อขำยไฟฟ้ำเข้ำสู่
ระบบ ลดภำระกำรลงทุนในโครงกำรจั ดตั้ งโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ ทำให้ ตลำดชิ้ นไม้ สับ เชื้ อเพลิง ชีวมวล มี กำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมต้องกำรมำกขึ้นทุกปี
2. กระแสกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกเศษวัสดุเพื่อลดโลกร้อนกำลังเป็นที่ต้องกำรของสังคม มีภำพลักษณ์ธุรกิจที่ดี
และสวยงำม ทำให้ตลำดรองรับอุตสำหกรรมชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลเปิดกว้ำงและขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว
3. รำคำพลัง งำนจำกน้ ำมั นและถ่ำนหินมีร ำคำสู ง และมี แนวโน้ มที่จะปรั บ ตัวสูง ขึ้ นอย่ ำงต่ อเนื่ อง ทำให้โ รงงำน
อุตสำหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ำได้ปรับกำรใช้เชื้อเพลิงแบบชีวมวลมำกขึ้น
4. มีกำรสนับ สนุนด้ำนวัตถุ ดิบจำกเศษเหลือใช้จำกโรงงำนอุ ตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ไ ม้ในชุมชนจำนวนมำก เพื่ อ
นำมำเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล
5. ภำคอุตสำหกรรมที่ใช้ระบบหม้อต้มแรงดันไอน้ำ (Boiler) มีควำมต้องกำรวัตถุดิบไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี
การจัดหาผลิตภัณฑ์
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
EBM ดำเนินกำรผลิตชิ้นไม้สับเชื้อเพลิงชีวมวล สำมำรถใช้วัตถุดิบไม้ท่อน เศษไม้ ทุกประเภท ได้แก่
- ไม้ท่อน
- เศษกิ่งไม้ ไม้ฟืน และรำกไม้
- หัวไม้ และปีกไม้
โดยขนำดไม้ที่จะเข้ำเครื่องบดสับ ต้องมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 12 นิ้ว ควำมยำวไม่เกิน 150 เซนติเมตร สำมำรถ
ให้ค่ำควำมร้อนไม่ต่ำกว่ำ 1,727 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ในค่ำควำมชื้นที่ไม่เกิน 55% ซึ่งไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติที่เหมำะสม
งานที่ยังไม่ส่งมอบ
-ไม่ม-ี
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท
 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน) (CEN)
 ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการดาเนินงานของบริษัท
CEN มีการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในบริษัทย่อย โดยจะกระจายการลงทุนไปในหลายประเภทธุรกิจ เพื่อเป็น
กระจายความเสี่ ยง และจะไม่ถื อหุ้ นในลั กษณะไขว้ กันหรื อย้อนกลับ CEN จะพิจารณาศักยภาพในการลงทุ นโดยอาจจะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเอื้อประโยชน์กัน โดย CEN จะส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ
CEN ทั้ ง นี้ บริ ษัท ย่ อยอาจต้ องเผชิ ญ กั บ ภาวะเศรษฐกิ จที่ ผั นผวน ราคาวั ต ถุ ดิ บ ปรั บ ตั วสู ง ขึ้ น มี คู่ แ ข่ ง ทางการค้ าเพิ่ มขึ้ น
ตลอดจนการปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อบั งคับต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าวมาอาจส่งกระทบต่อผลประกอบการและฐานะ
ทางการเงินของ CEN เนื่องจาก CEN จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปเงินปันผล ดังนั้นหากบริษัทย่อยใดมีผลขาดทุน
ก็จะผลกระทบต่อกาไรและขาดทุนตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินของ CEN ปัจจุบัน CEN ลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 6 บริษัท และ
บริษัทย่อยของบริษัทคือ UWC เข้าลงทุนในบริษัทย่อยของ UWC อีกจานวน 12 บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดาเนิ นการบริหาร
ความเสี่ยงคือ
- จัดโครงสร้างตามประเภทกลุ่มธุรกิจ เพื่อความชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สามารถระบุและจัดการ
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ศึ กษาการขยายการลงทุ นในธุ ร กิ จที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น หรื อธุ ร กิ จต่ อเนื่ อ ง ให้ มีค วาม เชื่ อมโยงกั น เพื่ อสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
- บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) (UWC)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC ประกอบธุรกิจหลัก รับผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม เสาโครง
เหล็กทั่วไปโดยมีวัตถุดิบที่สาคัญได้แก่ เหล็กและสังกะสีเป็นวัตถุดิบสาคัญ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและสังกะสีจะมี
การเปลี่ ย นแปลงตามอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของผู้ ผ ลิ ต เหล็ ก และสั ง กะสี รวมถึ ง ผู้ ใ ช้ เ หล็ ก และสั ง กะสี ทั่ วโลก ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและสังกะสีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ UWC
อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวดังนี้
(1) การกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่างกาไรในระดับที่สามารถ
จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังให้มีความเหมาะสม
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(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(4) มี นโยบายรักษาความสั มพันธ์อันดีกับ ลูกค้ าทาให้ส ามารถเจรจาต่อรองกับลู กค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา
จาหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
ให้ดี ขึ้นอยู่ต ลอดเวลาส่ งผลให้ ลูกค้ ามี ความพึง พอใจในด้ านคุ ณภาพและการบริการหลัง การขายเพิ่ มมากขึ้ นทาให้ สามารถ
กาหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้
ธุรกิจพลังงาน
เชื้ อเพลิ ง เป็ นหนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ส าหรั บ การด าเนิ นธุ ร กิ จโรงไฟฟ้ า บริ ษัท ย่ อยของ UWC จึ ง เล็ ง เห็ น
ความส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การเชื้ อ เพลิ ง ของโรงไฟฟ้ า โดยมุ่ ง เน้ นการจั ด หาและใช้ เ ชื้ อเพลิ ง ชี ว มวลประเภทไม้ สั บ
เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแกลบที่มีราคาสูง ทั้งนี้ UWC ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อจัดหาวัตถุดิบไม้สับส่งมา
เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทและยังมีแผนจะติดตั้งเครื่องสับไม้ สาหรับผลิตไม้สับจากไม้ท่อนหรือรากไม้ พร้อมทั้ง
จัดหาพื้นที่เพื่อบริหารจัดการปลูกพืชพลังงานเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญ
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC ซื้อวัตถุดิบหลักเกือบทั้งหมดจากผู้จาหน่ายภายในประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบใน
กรณีที่ผู้จัดจาหน่ายไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามกาหนด และ UWC ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาได้ตาม
แผนการผลิตสินค้าตามที่ได้รับคาสั่งจากลูกค้า
อย่างไรก็ตาม UWC ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์โดยใกล้ชิด และมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า
และจากการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ทาให้เชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือ
ความเสีย หายใดๆ ในการสั่ งซื้อวัตถุดิ บจากผู้จัด จาหน่ายวัตถุดิบดัง กล่าว นอกจากนี้ UWC มี ทางเลือกในการซื้ อวัตถุดิบ ที่
สาคัญดังกล่าวจากผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบรายอื่น
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทย่อยของ UWCได้มีการวางแผนการจัดหาเชื้อเพลิงในรัศมีที่สามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าแต่ละ
โครงการมีโกดังเก็บเชื้อเพลิง เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถสารองเชื้อเพลิงในช่วงที่อาจมีอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เช่นฤดู
ฝน ให้ได้อย่างน้อย 15 - 30 วัน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยตัวเอง เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า
UWC ประกอบธุรกิจรับผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม ลูกค้ารายใหญ่เป็น
ผู้ รั บ เหมาหลั ก หรื อ ผู้ รั บ เหมาช่ วงจากการไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค เช่ น บริ ษั ท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) จึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้หลักจากลูกค้ารายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม UWCได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการที่ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ และมีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไป
แล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้าน
คุณภาพและการบริการหลังการขาย รวมทั้งมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า นอกจากนี้ สินค้าของUWC ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญในการผลิตซึ่ง UWC มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ดังกล่าว
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รายงานประจำาปี 2560

 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC ประกอบธุรกิจรับผลิตและจาหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย เสาโทรคมนาคม
งานโครงเหล็กทั่วไป และการให้บริการชุบสังกะสี ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบและการผลิต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานในฝ่ายวิศวกรรมจานวน 19 คน จึงมีความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงวิศวกร และผู้ชานาญการ หากบุคลากรดังกล่าวลาออก อาจเกิดการขาดแคลนบุคลากรที่สาคัญและอาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจได้
อย่ างไรก็ต าม UWC มี นโยบายให้ ค วามส าคั ญ กั บ การรั กษาบุ คลากรให้ป ฏิ บั ติ ง านต่ อเนื่ องในระยะยาว โดยมี
นโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ มีนโยบาย
พัฒ นาบุ ค ลากรโดยส่ ง เข้ าฝึกอบรม และส่ ง ไปดู ง านต่างๆ รวมทั้ งมี นโยบายให้ค วามส าคั ญ กับ ระบบประเมิ นผลงานให้
สอดคล้ องกั บ การปฏิบั ติ ง านและค่ าตอบแทนของพนั กงาน ซึ่ ง ที่ ผ่ านมาไม่ เ คยประสบปั ญหาการขาดแคลนวิศ วกรและ
ผู้ชานาญการ
ธุรกิจพลังงาน
เพื่อให้การดาเนินงานในด้านการผลิ ตไฟฟ้ า เป็นไปได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ การมี บุคลากรที่มีความช านาญและ
ประสบการณ์เฉพาะด้านเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทย่อยของ UWC ได้มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ และคัด
สรรบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาเสริมศักยภาพ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการอบรมทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อลูกค้า
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
UWC มีการให้เครดิตแก่ลูกค้า 30-120 วัน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้ ซึ่งหากเรียกเก็บหนี้ดังกล่าว
ไม่ได้หรือไม่ครบตามจานวนทั้งหมดอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม UWC มีการจัดทาระเบียบปฏิบัติการกาหนดวงเงินสินเชื่อสาหรับลูกค้า ที่ทาธุรกิจกันมานาน สาหรับ
ลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาทาการค้ากับ UWC ครั้งแรก จะมีการประเมินความเสี่ยงโดยอาจต้องซื้อขายเป็นเงินสดก่อนในเบื้องต้น
นอกจากนี้ก็มีการกาหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้ไม่ได้ โดยจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบัน
ของลูกหนี้คงค้าง ทั้งนี้ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์ศักยภาพและความ
เสี่ยงในการชาระหนี้ในอนาคต และสาหรับลูกหนี้ที่ค้างชาระเกิน 1 ปี ให้ตั้งสารองไว้ร้อยละ 100 และดาเนินการติดตาม
คุณภาพลูกหนี้อย่างสม่าเสมอ
ธุรกิจพลังงาน
ในการทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลูกค้าภายนอก จะมีเครดิตให้กับ ผู้ซื้อไฟฟ้าประมาณ30
วัน โดยไม่มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานรัฐ
 ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจของ UWC ต้องมีการสารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการผลิตเสาโครงเหล็กและส่งมอบให้แก่
ลูกค้าตามสัญญา ดังนั้น หากไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้หมุนเวียนในระดับที่ เหมาะสม อาจส่งผลต่อการขาด
แคลนเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลให้สภาพคล่องลดลง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

29

อย่างไรก็ตาม UWC มีนโยบายวางแผนสารองวัตถุดิบ และสารองสินค้าคงเหลื อโดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับการ
เปลี่ย นแปลงของราคาวัตถุ ดิบ และปริมาณงานที่จะต้องส่ง มอบให้แ ก่ลูกค้า ซึ่งในระยะเวลาที่ ผ่านมา UWC ไม่ ได้ป ระสบ
ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่อง
ธุรกิจพลังงาน
ในส่วนโรงไฟฟ้าจะต้องมีการสารองวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ด้านการขายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีเครดิตในการรับรู้รายได้ประมาณ 30 วันซึ่งมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียน และส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยของ UWC ดังนั้นจาเป็นจะต้องมีนโยบายการสารองวัตถุดิบและสารองเงิน
หมุนเวียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายรับรายจ่ายเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องนี้
 ความเสี่ยงด้านแหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในการประกอบธุรกิจของ UWC จาเป็นต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ
ตามแผนที่ได้วางไว้ บริษัทย่อยจึงมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินในอัตราดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจพลังงาน เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่มีความมั่นคงในการรับรู้รายได้ในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้บริษัท
ย่อยของ UWC สามารถลงทุ นได้ เพื่อขยายธุรกิจ จึง ได้เตรียมแผนการขออนุ มัติวงเงินสินเชื่ อและแผนธุรกิ จ จากธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการขยายงานของบริษัทย่อยของ UWC
 ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
ธุรกิจพลังงาน
รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่ งเสริมพลัง งาน ซึ่ง เป็นไปตามแผนพัฒนากาลัง การผลิต ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.
2558 – 2579 (แผน PDP 2015) รวมถึงมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ ซึ่ง แผน PDP 2015 ฉบับนี้ได้
ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจาก คณะกรรมการกากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) แล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558
แต่ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับเดิมอาจจะยังไม่เอื้อต่อนโยบายข้างต้น หรือ ต้องปรับเปลี่ยนข้อกาหนดในหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เ กี่ยวข้อง เช่นข้อกาหนดเกี่ย วกับ การขออนุ ญาตซื้อขายไฟฟ้าข้ อกาหนดเกี่ยวกับ การขออนุญ าตประกอบ
กิจการโรงงาน, ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ข้อกาหนดเรื่องผังเมือง เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้
การดาเนินการธุรกิจอาจจะสะดุดหรือล่าช้า ทางบริษัทย่อยของ UWC จึงได้ทาการศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม
ในกระบวนการผลิตเสาโครงเหล็ก ที่อาจทาให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งอาจทาให้เกิด
การร้องเรียนของประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้
ในกรณีนี้ UWC ได้จัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพ
ของสิ่ งแวดล้อม ทั้ งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ าเสี ยและของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวั ดเป็ น
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ประจาทุกปี เพื่ อนาผลการวิเคราะห์ เปรีย บเทีย บกับมาตรฐานที่ กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่ งที่ผ่ านมาผลการตรวจวัดคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (RWI)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
RWI เป็นผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟ้า และลวดอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการจัดซื้อ
วัตถุดิบจากผู้จาหน่าย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และยุโรป เป็นต้น
ทั้งนี้ RWI ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
สถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการ เพื่อนามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหาร
จัดการวัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับระยะเวลาการกาหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และช่วย
ให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปเพียงพอต่อการผลิตและจาหน่ายให้ลูกค้า
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
RWI ได้จัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) จากต่างประเทศในรูปเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ยอดซื้อรวมทั้งหมด ทาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานของ RWI
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว RWI ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันทีเมื่อ
ยื่นเปิด L/C ซึ่งสัญญาได้คลอบคลุมสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศทั้งหมด ทาให้ปิดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลงภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทาให้ทราบต้นทุนของการนาเข้า
วัตถุดิบที่แน่นอน
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
RWI ได้นาเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้ง
ในและต่างประเทศ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่า ได้รับผลตอบแทน
ที่แน่นอน และได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขายได้ก่อนครบกาหนด และมีโอกาสได้กาไรจากการขาย
 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด (ENS)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จาเป็นต้องซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ ทาให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานโดยตรง เนื่องจาก
อะไหล่ต่างๆ รวมถึงการบารุงรักษา ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ENS จึงได้ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงในการนาเข้าอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ เพื่อ
ลดรายจ่ายในการดาเนินการผ่านตัวแทน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่บุคลากรในการติดต่อประสานงาน
และทางานร่วมกันในการบารุงรักษาเครื่องจักรกับผู้ผลิตโดยตรง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการดาเนินธุรกิจของ ENS มาจาก
ภายในประเทศทั้งสิ้น ดังนั้นความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่มีผลต่อรายได้ของ ENS

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญ
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารการจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง
ในการขับเคลื่อนเครื่องผลิตไฟฟ้าและ ลมร้อน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานโดยตรง เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้
ทั้งหมดจะมาจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ดัง นั้ น ENS ได้ ติ ด ตามข่ าวสารและแนวโน้มในการปรับ ราคาก๊ าซอย่ างใกล้ชิ ด รวมถึ งได้ ห ารื อร่ วมกั นกั บ การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางเป็นไปได้ในการซื้อขายก๊าซล่วงหน้า อีกทั้งศึกษารายละเอียดของการนาเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเหลว เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลดความเสี่ยงในส่วนนี้ลง
ในอนาคตหากโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า จังหวัดสระบุรี ดาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และสามารถเดินเครื่องเชิง พาณิ ชย์ ได้ ENS จะสามารถใช้ก๊าซสัง เคราะห์ จากเชื้ อเพลิ งพลัง งานที่มีราคาต่ากว่ าก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานได้เป็นอย่างมาก
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้า
ENS มีแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคตที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทพันธมิตรที่มีสัญญากาจัดขยะระยะยาวกับหน่วยงาน
ของรัฐในโครงการแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานและพลังงานไฟฟ้า ณ พื้นที่ อื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
เบื้องต้น หากส าเร็จจะทาให้ส ามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่ งพาธุ รกิจด้านบริหารการจัดการพลั งงาน และบริห ารโรงผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าให้ แ ก่ บริ ษัท เดอะ สยามเซรามิ ค กรุ๊ ป อิ นดั ส ทรี ส์ จากั ด (โสสุ โ ก้ กรุ๊ ป) และ บริ ษัท ไทย -เยอรมั น เซรามิ ค
อินดัสทรี่ส์ จากัด (มหาชน) แต่เพียง 2 ราย อีกทั้งยังได้มีการเจรจากับลูกค้าอีกหลายราย เพื่ อที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก
ด้วย
 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตไฟฟ้า จาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรเฉพาะด้าน และต้องเป็นบุคลากรที่มีความชานาญและประสบการณ์ ดังนั้น การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากร
ย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ดังนั้น ENS จึงมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ พร้อมกันนั้นก็พยายามคัดสรรบุคลากรภายนอกที่มีความ
สนใจและมีประสิทธิภาพเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น และยังจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอก
บริษัทอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งให้พนักงานแต่ละโรงงานทางานสับเปลี่ยนหมุ นเวียนกัน รวมถึงให้ทางานภาคสนามจริงร่วมกับ
ผู้เชี่ ยวชาญจากบริ ษัท ผู้ผ ลิต เพื่อเป็ นการเพิ่ มพู นความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ โดย ENS ได้มีการเสนอ
ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดแรงงาน และสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพ
ประจาปี เบี้ยเลี้ยง การประกันภัย ซึ่งคาดว่าจะลดความเสี่ยงในส่วนนี้ลงได้
 ความเสี่ยงด้านเครื่องจักร
ENS ดาเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการพลังงาน และบริหารโรงผลิตกระแสไฟฟ้า จาเป็นต้องซื้อเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากผู้ผลิตเฉพาะ ซึ่งแต่ละผู้ผลิตจะมีเทคโนโลยีและคุณลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน จึงมีการเปิดกว้างไม่
ผูกขาดต่อการจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้า จึงสามารถเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ผลิตได้ใน
หลายๆ ด้าน เช่น คุณภาพ การให้บริการหลังการขาย ตัวแทนจาหน่ายในประเทศ เทคโนโลยี และราคา คาดว่าจะทาให้
สามารถลดความเสี่ ย งในส่ วนนี้ ล งได้ อี กทั้ งได้ ท าสั ญ ญาบ ารุ ง รั กษาระยะยาวตลอดอายุ การใช้ ง านของเครื่ องจั กรกั บ
บริษัทผู้ผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการบารุงรักษาเครื่องจักรลง
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 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (WJC)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
WJC ดาเนินธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะมีโรงงานตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง โดยรับ
งานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่ง ต้องใช้วัตถุ ดิบ ประเภทเหล็กโครงสร้ าง, ท่อเหล็ก เป็นต้น ซึ่ งการเคลื่อนไหววัต ถุดิ บจะมี การ
เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานของผู้ผลิตและผู้ใช้ทั่วโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาวั ตถุดิบจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุน
อย่างไรก็ตาม WJC มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวดังนี้
(1) การกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่างกาไรในระดับที่สามารถ
จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้
(2) มีนโยบายติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มราคาวัตถุดิบ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบ
คงคลังให้มีความเหมาะสม
(3) พัฒนาปรับปรุงการบริหารการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
(4) มี นโยบายรักษาความสั มพันธ์อันดีกับ ลูกค้ าทาให้ส ามารถเจรจาต่อรองกับลู กค้าบางรายเพื่อขอปรับราคา
จาหน่ายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
(5) มีการติดตามดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้จาหน่ายไปแล้วรวมทั้งการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงการทางาน
ให้ดี ขึ้นอยู่ต ลอดเวลาส่ งผลให้ ลูกค้ ามี ความพึง พอใจในด้ านคุ ณภาพและการบริการหลัง การขายเพิ่ มมากขึ้ นทาให้ สามารถ
กาหนดราคาขายในระดับที่เหมาะสมได้
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด (EBM)
 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบและพึ่งพิงผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบที่สาคัญ
EBM ดาเนินธุรกิจด้านผู้ผ ลิต และจาหน่ายวัตถุดิบ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งต้องใช้ วัตถุดิบ ท่อนไม้ เศษกิ่งไม้
จานวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ดังนั้น EBM จึงลงทุนในโรงไม้สับให้อยู่ ใกล้แหล่งวัตถุดิบที่มีวัตถุดิบ
(ท่อนไม้ เศษกิ่งไม้) จานวนมากทั้งในพื้นที่และรัศมีใกล้เคียงจากโรงงานแปรรูปไม้ โรงเลื่อยไม้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งผู้ถือ
หุ้นในโรงไม้สับเป็นผู้กว้างขวางในชุมชน เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ทาให้สามารถซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่น ได้โดยไม่มีการ
รบกวนจากคู่แข่งขัน ทาให้ EBM เชื่อมั่นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
EBM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก และเป็นผู้ที่มีความชานาญ และมีประสบการณ์
การทางานที่ยาวนาน แต่ในสภาวะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ในขณะที่บุคลากรที่มีประสบการณ์และความชานาญงานมี
อยู่อย่างจากัด ทาให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรใน สายงานต่างๆ โดยจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ดังนั้น EBM จึงให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งการให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการทางานที่สัมพันธ์กับผลงานและความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับ
ที่จูงใจและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการทางานของพนักงาน ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียทีมงานและบุคลากรให้น้อยลง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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 ความเสี่ยงจากนโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐ
EBM ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รัฐกาหนดขึ้น EBM จึงให้ความสาคัญ
กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นหนึ่ง ในผู้มีส่วนได้ เสีย จึ งมีการประสานงานและแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกับหน่วยงานภาครั ฐอย่าง
สม่าเสมอ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงาน
ดาเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ทั้งด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(1)

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายพัฒนาและ
การลงทุน

ฝ่ายกากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ์

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับดูแล
กิจการและลงทุนสัมพันธ์
(5)
ผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ผู้อานวยการฝ่าย
บัญชีและการเงิน
(2)

ผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
(3)

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายควบคุม
ดูแลสินเชื่อ
(4)

ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาและการลงทุน

หมายเหตุ ลาดับที่ 1 -5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
1. โครงสร้างการถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มครอบครัว ลีนะบรรจง
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายสุรพล เทวอักษร
นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายนา ชลสายพันธ์
นายประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ
นายชวน ตังจันสิริ

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
263,980,143 35.43
55,041,700
7.39
36,151,300
4.85
17,457,600
2.34
16,190,000
2.17
9,650,000
1.30
9,118,000
1.22
7,918,000
1.06
7,586,800
1.02
7,000,000
0.94

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง ประกอบด้วย
กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง
นายชินชัย
ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายชนะชัย
ลีนะบรรจง
นายวรวิทย์
ลีนะบรรจง
นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
นางสาวชินรัตน์ ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
110,510,000
14.83
36,821,800
4.94
36,398,100
4.89
30,956,000
4.15
30,754,500
4.13
13,182,700
1.77
1,976,743
0.27
1,968,300
0.26
1,412,000
0.19
263,980,143
35.43

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 7.36 ของจานวนหุ้นที่
ออกและชาระแล้วซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกาหนดไว้ว่าบริษัท
ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
2. ผู้ ล งทุ น สามารถดู ข้ อ มู ล ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ได้ จ าก Website ของบริ ษั ท
www.cenplc.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
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 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
นายนา ชลสายพันธ์
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ
นายจิรวุฒิ คุวานันท์
ครอบครัวลีนะบรรจง
นายประกิจ เลาหวิศิษฏ์
นายวราวุธ ยันต์เจริญ
นางกนกวัลย์ ยอดวานิช
นางชลทร คุนผลิน
นายประพนธ์ ลิมธรรมมหิศร

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
5,164,003,750 39.23
239,585,791
1.82
188,000,000
1.43
183,068,000
1.39
171,907,142
1.30
130,000,000
0.99
122,379,843
0.93
100,000,000
0.76
91,000,000
0.69
90,000,000
0.68

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง ประกอบด้วย
สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
108,228,800
63,428,342
250,000
171,907,142

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง
นางสาวชินสีรี ลีนะบรรจง
นายชนะชัย
ลีนะบรรจง
นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
รวมทั้งสิ้น

%
0.82
0.48
0.00
1.30

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
นายศรีศักดิ์ ซื่อภักดี
นายบุญเลิศ รัตตัญญู
นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์
นายนา ชลสายพันธ์
นายประพัฒน์ ปิยะจตุรวัฒน์
นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายไพบูลย์ เพ็งมีศรี

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
%
437,413,550 72.18
8,366,000
1.38
4,259,400
0.70
3,900,000
0.64
3,680,000
0.61
3,465,055
0.57
3,350,000
0.55
2,985,000
0.49
2,903,906
0.48
2,363,000
0.39

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของ
บริษัทและสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงาน
- ไม่มี  การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
 การออกหลักทรัพย์อื่น
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย์
รายละเอียด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้น - บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 372,366,551 หน่วย
สามัญ ครังที่ 4
- จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 372,366,551 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
(CEN-W4)
- ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับตังแต่วันที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- เสนอขายให้กับผู้ถื อหุ้ นสามัญ เดิ มของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามั ญเดิ มต่ อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า
- ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท
- วันกาหนดการใช้สิท ธิ คื อวั นทาการสุดท้ ายของเดือนมี นาคม มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
- วันใช้สิทธิครังแรก คือวันที่ 30 มีนาคม 2561
- ครบกาหนดการใช้สิทธิครังสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลัง
หักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
ปี
2560
2559
2558
2557
2556
เงินปันผลต่อหุ้น
** 0.00
0.00
0.00
0.05
0.05
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
0.0093
(0.13)
(0.21)
0.21
0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (%)
0.00
0.00
0.00
23.73
34.03
หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ซึ่งกาหนดให้มีขึนในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทต้องสารองเงินสดเป็นเงินทุน
หมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ
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บริษัทย่อย
 บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติ
ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้
หากบริษัทมีความจาเป็นที่จะต้องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดาเนินงานของบริษัท
 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด
 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใด

2. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการบริษัท
(2) คณะกรรมการบริหาร
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่าง
กัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตังคณะกรรมการชุด
ย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบไว้อย่างชั ดเจน ข้ อบัง คับ ของบริษัท กาหนดให้ บริ ษัท มี
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดนันต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
จานวน (คน)
สัดส่วน
ร้อยละ
ชาย
หญิง
รวม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
1
4
40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
00.00
กรรมการอิสระ
6
6
60.00
รวม
9
1
10
100.00
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทังคณะซึ่งเป็น
สัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มี จานวน 10 คน
ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชัย
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายจักรธาร

ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์

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

เชตุวัลลภกุล
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ลีนะบรรจง
ภัตตาตัง
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล
ภัทรธรรมมาศ

ตาแหน่ง

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

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

จานวนปี
ดารงตาแหน่ง
9 ปี
9 ปี
9 ปี
8 ปี
7 ปี
5 ปี
4 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี
1 ปี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่
สมรส

เพิ่ม (ลด) ระหว่าง
ปี 2559
กรรมการ/
คู่
ผู้บริหาร สมรส

29,000,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1,956,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2559
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผู้บริหาร
1. นายวุฒิชัย
2. รศ.ดร.ภูษิต
3. นายจักรธาร
4. นายมณฑล
5. นายยรรยง
6. นายธีรชัย
7. นางสาวอุศรา
8. นายชาตรี
9. ดร.วิศิษฐ์
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
11. นายคมวุฒิ
12. นายมงคลศร
13. นางเกณิกา
หมายเหตุ :
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ลีนะบรรจง
เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์
เชตุวัลลภกุล
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ลีนะบรรจง
ภัตตาตัง
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล
ภัทรธรรมมาศ
พรนราดล
พงษ์ลาเจียกงาม
งามเจริญสถาพร

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2560
กรรมการ/
ผู้บริหาร

คู่
สมรส

30,956,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- นับคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น
- ลาดับที่ 7, 11-13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำาปี 2560

รวม

คิด
เป็น
%
30,956,000 4.15
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1,412,000 0.19
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560
กรรมการซึ่งมีอานาจลงนามและทาการแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล หรือ นางสาวอุศรา ภัตตาตัง หรือ นายธีรชัย ลีนะบรรจง และประทับตราสาคัญของบริษัท
องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดนัน
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 วิธีการแต่งตั้ง
- ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถื อหุ้ นแต่ล ะคนจะต้ องใช้ ค ะแนนเสี ยงที่มีอยู่ ทังหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั งบุ คคลคนเดี ยวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตังในลาดับถัด ลงมามีคะแนนเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีขาด
- ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กาหนดว่า ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดัง กล่ าวจะอยู่ใ นต าแหน่ งกรรมการได้เ พี ยงเท่ าวาระที่ ยั งเหลื ออยู่ข องกรรมการที่ต นแทน โดยมติข อง
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามข้ อบั ง คั บ บริ ษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 18 กาหนดให้ ใ นการประชุ มสามั ญ ประจาปี ทุ กครั งให้
กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน หากกรรมการมิได้ ตก
ลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่ อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนันเป็ น
ผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
- การออกนอกวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 19 กาหนดให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ข้อ 18
ดังนี
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1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22 กาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากตาแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการ
ประชุมนัน
อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กากับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สาคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจาปี
2. พิจารณา กาหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแต่ งตัง ถอดถอน และมอบอานาจหน้ าที่ใ ห้แก่ค ณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ
4. พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง และเปลี่ ย นแปลง ประธานกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย
5. กากับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทังการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9. กาหนดกรอบอานาจในการอนุ มัติการสั่ง จ่าย การสั่งซื อ การเช่ า และการเช่ าซือทรัพย์ สินให้คณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าคาประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือ บริษัทอื่นในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้
ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสัน ในส่วนที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซือทรัพย์สินในส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของ ในส่วนที่เกินอานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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16. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์
อื่นใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีความ
น่าเชื่อถือ ที่จัดทาโดยคณะกรรมการบริหาร
17. พิจารณาและอนุมัติก่อตังบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
18. พิจารณาและอนุมัติก่อตังบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
19. กาหนดวั น เวลา สถานที่ จัด ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น รวมทังกาหนดระเบี ยบวาระการประชุ มผู้ ถือหุ้น วั นปิ ดสมุ ด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกาไร เงินสารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป และ/หรือ
เงินปันผล ตลอดจนทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
20. พิจารณาแต่งตังที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
21. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอานาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร
(2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยหรือผู้บริหาร
บริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยทาหน้าที่ในการดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
อานาจหน้าที่ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ในปี 2560 มติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั งที่ 2/2560 เมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติแ ต่ง ตั ง
คณะกรรมการบริหารรวมจานวน 4 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี
1.
2.
3.
4.

รายชื่อกรรมการบริหาร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
นางสาวอุศรา
ภัตตาตัง
นายพรเทพ
พิพัฒน์ทังสกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)

อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กาหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน
การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะทางานที่แต่งตังบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทังนี ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
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5. มี อานาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ การใช้ จ่ ายทางการเงิ นด้ านสิ นทรั พ ย์ ฝ่ ายทุ น ไม่ ว่าจะเป็ น การซื อทรั พ ย์ สิ นถาวร
เครื่องใช้สานักงาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา การตัดจาหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซือทรัพย์สิน
เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
6. ให้คาแนะนาการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุค คลอื่น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครังถัดไป
7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าคาประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่ อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อานาจไว้
11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบัติการอื่นๆ
12. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจาปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
13. ให้มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ ง
อย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้ บุคคลดั งกล่าวมี
อานาจตามที่ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ นสมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ หรือการมอบ
อานาจนันๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
14. ให้มีอานาจดาเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน โดยให้มี
อานาจกาหนดชื่อผู้มีอานาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกาหนดเงื่อนไขในการสั่ง จ่าย
บัญชีของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
16. กาหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุ นหรื อการขายเงิ นลงทุ นในหุ้ นสามั ญ และ/ หรื อหน่ วยลงทุ นใน
หลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนีและ/หรือ หน่วยลงทุนในตรา
สารหนี ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ทารายการซือหรือขายแทนบริษัท
17. พิจารณาเพิ่ มหรื อลดสั ด ส่ วนการลงทุ นใน บริ ษัท ร่ วมและบริษัท ย่ อยเพื่ อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมัติ
18. ดาเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
ทังนี อานาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมี ส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับหลั กทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการใน
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ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ แต่งตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จานวน 3 คน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ภูษิต

เลิศวัฒนารักษ์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายยรรยง

วัฒนวงศ์พิทักษ์

กรรมการตรวจสอบ

นายคมวุฒิ

พรนราดล

กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านวิศวกรรม
กรรมการอิสระและ
มีความรู้ด้านการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี นับตังแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 - วันที่ 26 เมษายน 2563
โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัท มีระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทังพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั ง โยกย้าย ความดี
ความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของ
บริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
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6. พิจารณารายการที่ เ กี่ย วโยงกั นหรื อรายการที่ อาจมี ความขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์ และรายการได้ มาและ
จาหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ นกรณี ที่ มีนัย ส าคั ญ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้ อ กาหนดของพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสาคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
9. กาหนดบทบาทเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยดาเนินการ
ให้ฝ่ายบริหารจัดทากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน และกากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือ
ในประเด็นอื่นๆ ด้วย
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิ นและการ
ควบคุมภายใน
11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ย วกับความเพีย งพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทและระบบการบริห ารความเสี่ย ง
รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็นเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ ตามกฎหมายว่ าด้วยหลั กทรั พ ย์แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็ นหรื อข้ อสั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิบั ติ ห น้ าที่ ตามกฎบั ต ร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เ ห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่แ ละความรับผิ ดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาในกรณี
จาเป็น
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิ น
พร้อมทั งปั ญหาและอุป สรรคที่เ ป็นเหตุใ ห้การปฏิ บัติ งานไม่บ รรลุวัตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รั บการอบรมและเสริ มสร้างความรู้ อย่ างต่ อเนื่อง และสม่ าเสมอในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2560 มติที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครังที่ 2/2560 เมื่อวั นที่ 15 พฤษภาคม 2560 ไ ด้มีมติ แต่ ง ตั ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทังหมด จานวน 3 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี
รายชื่อกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
นางสาวจุฑามาศ
ศิริมาศ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม
และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
4. ทบทวนรู ปแบบการจ่ายค่ าตอบแทนแก่กรรมการทุ กประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการจ่าย
ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรือข้อแนะนาที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณากาหนดเกณฑ์ ในการประเมินผลประธานกรรมการบริ หาร / ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร กรรมการ
ผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารประเมิ น ผลและค่ า ตอบแทนแก่ ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. กาหนดค่ าตอบแทนประจ าปี ข องกรรมการ และนาเสนอค่ าตอบแทนต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ในปี 2560 มติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั งที่ 2/2560 เมื่อวั นที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้ มีม ติแ ต่ง ตั ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทังหมด จานวน 3 คน ให้ดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี
รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เกิดความชัดเจนต่อเนื่อง
เพื่อการจั ดการความเสี่ ยงที่ส าคั ญและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังสื่อสารกั บคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริ ษัท
3. ดูแลให้บ ริษัท มีการบริหารความเสี่ย งที่เ หมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยให้ ความสาคัญ กับธุ รกิจหลักของ
บริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทังหลายที่อาจเกิดขึน
4. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทังบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่ อง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของ
บริษัท
ในปี 2560 มติที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั งที่ 2/2560 เมื่อวั นที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้ มีมติแ ต่ง ตั ง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ให้ดารงตาแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อานาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร
และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท างบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ท าการตรวจสอบและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
6. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอด
ถอน การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิก
จ้าง พนั กงานในต าแหน่งผู้ บริ หารในระดั บต่างๆของบริ ษัท ซึ่ งมิไ ด้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริห าร และไม่
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
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7. พิ จารณาและอนุ มัติ การจั ด ซื อ ซ่ อมแซมและบ ารุ ง รั กษา เช่ า และเช่ าซื อทรั พ ย์ สิ น เครื่ อ งใช้ ส านั กงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้ให้อานาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทาของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทาง
บัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณในการส่ งพนั กงานไปศึ กษา อบรม ดูง าน หรือไปแสดงสิ นค้ าของบริ ษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุ มัติ ง บประมาณในการส่ งพนั กงานไปศึ กษา อบรม ดู งาน หรื อไปแสดงสิ นค้ าของบริ ษัท ที่
ต่างประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจาเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
ทังบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รับ ผิด ชอบในการดาเนินงานของบริ ษัท โดยไม่ ขัด ต่อกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบัง คับ ของรัฐ ศีล ธรรมอั นดีข อง
ประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าคาประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
และ/หรือ บริษัทอื่นในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจปกติของ
บริษัท ในวงเงินสาหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อานาจไว้
19. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบีย
 ผู้มีอานาจควบคุม
- ไม่มี  สรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัด
หมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจาเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ปี 2560
รวมจานวนครั้งทั้งสิ้น
1
5
5
9
1
3

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

ลีนะบรรจง
องค์พิพัฒนกุล
เลิศวัฒนารักษ์
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ภัทรธรรมมาศ
โยธานันท์
ศรีอุทารวงค์
พิพัฒน์ทังสกุล 1/
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
ภัตตาตัง
เชาว์วิศิษฐ 2/
ธนรัชต์วัฒนา 3/
เผด็จภัย 4/
อูริยา 5/

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายวุฒิชัย
2. ดร.วิศิษฐ์
3. รศ.ดร.ภูษิต
4. นายยรรยง
5. ผศ.ดร.สุลักษมณ์
6. นายจักรธาร
7. นายชาตรี
8. นายพรเทพ
9. นายมณฑล
10. นายธีรชัย
11. นางสาวอุศรา
12. นายพิพิธ
13. นายพีรทัศน์
14. นายสุทิน
15. นายลาดหญ้า

กรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การเข้าประชุม / การประชุมทังหมด (ครัง)

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

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

5/5
5/5
5/5
-

9/9
3/3
2/2
9/9
9/9
*1/2
2/2
2/2
1/1

1/1
1/1
1/1
-

*2/3
3/3
3/3
-

หมายเหตุ
1/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
2/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
3/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
4/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
5/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจาเป็น
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 ผู้บริหาร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดารงตาแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอานาจหน้าที่ในทางการบริหาร
ของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามคานิยามของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือ
ผู้ดารงตาแหน่งบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา (ผู้ดารงตาแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่า
กับผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่
เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึนไป หรือเทียบเท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร จานวน 5 ท่าน ดังนี
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นางสาวอุศรา
ภัตตาตัง
3. นายคมวุฒิ
พรนราดล
4. นายมงคลศร
พงษ์ลาเจียกงาม
5. นางเกณิกา
งามเจริญสถาพร

ตาแหน่ง
รักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเชื่อ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์

 เลขานุการบริษัท
บริษัทได้ จัดให้มีเลขานุการบริษัททาหน้าที่ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ การประชุ ม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทังดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่ งใส และสนั บสนุนให้ การกากับ ดู แ ลกิ จการเป็นไปตามมาตรฐานกากั บดูแ ลกิ จการที่ดี พร้ อมปฏิ บัติ ตามข้อบัง คับ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตั ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็น
เลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 7/2004
องค์ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมีความรู้ขันพืนฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกากับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครังที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 3,500,000.-บาท ซึ่งเท่า

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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เดิ มเมื่ อเทีย บกับ ปี 2559 โดยกาหนดจ่ ายเป็นรายครัง โดยกลั่ นกรองรายละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต่ างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบียประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 30,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรื อเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 20,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการบริหาร ครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครังละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบียประชุมกรรมการบริห าร ครังละ 10,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รั บ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครังละ
2,000.-บาท แทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบครังละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี ยประชุมกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน ครังละ 15,000.-บาท ทั งนี สาหรั บกรรมการบริ ษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
(6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริษัทท่านใด
ที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครังละ 5,000.-บาท แทน
(7) คณะกรรมการสรรหา (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการสรรหา ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบียประชุ มกรรมการสรรหา ครังละ 15,000.-บาท ทั งนีส าหรั บกรรมการบริษัท ท่านใดที่ ได้รั บ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครังละ
5,000.-บาท แทน
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2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ทังนีในปี 2560 บริษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็ นจริงเป็นจานวนเงินทังสิ น
1,177,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี

45,000.-

-

75,000.-

-

125,000.-

75,000.-

-

75,000.-

75,000.-

-

75,000.-

60,000.-

-

-

75,000.-

-

-

-

-

145,000.-

-

225,000.-

-

150,000.-

25,000.-

-

15,000.-

-

15,000.-

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

100,000.-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

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

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

30,000.-

195,000.-

75,000.-

135,000.-

-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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75,000.-

-

-

-

20,000.-

-

-

-

-

20,000.-

20,000.-

18,000.-

-

-

-

38,000.-

25,000.-

18,000.-

-

-

-

43,000.-

10,000.-

6,000.-

-

-

-

16,000.-

610,000.-

87,000.-

275,000.-

55,000.-

45,000.-

150,000.-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตัง
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
11. นายพรเทพ พิพัฒน์ทังสกุล
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

120,000.-

1,177,000.-

ข) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและผู้บ ริห ารสี่ ร ายแรกรองจากประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี
ค่าตอบแทนรวม
รูปเงินเดือน เงินพิเศษ ค่าเบียเลียง
ค่าเบียประชุม เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลียงชีพ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน
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ปี 2560
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
13.38

ปี 2559
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
7
14.03

บริษัทย่อย
1. บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท เอือวิทยา จากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2560 เป็ นวงเงิ นรวม 2,300,000.-บาท ซึ่ งเท่ าเดิ มเมื่ อเที ยบกั บ ปี 2559 โดยกาหนดจ่ ายเป็นรายครัง โดยกลั่ นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบียประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 30,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 20,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการบริหาร ครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครังละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบียประชุมกรรมการบริห าร ครังละ 10,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รั บ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ ค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครังละ
2,000.-บาท แทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบครังละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการ
บริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่า เบียประชุมในการเข้า
ร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ทังนี ในปี 2560 บริษัท เอื อวิ ทยา จากั ด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริ ง เป็ น
จานวนเงินทังสิน 1,678,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

180,000.-

-

-

50,000.-

30,000.-

45,000.-

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- รองประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
6. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
- กรรมการบริหาร
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ
กิจการองค์กร
- กรรมการบริหาร
8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษทั
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและ
บริหารองค์กร
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

230,000.-

-

-

75,000.-

90,000.-

-

325,000.-

-

415,000.-

60,000.-

-

150,000.-

30,000.-

240,000.-

90,000.-

-

195,000.-

-

285,000.-

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

10,000.-

58,000.-

80,000.-

-

-

155,000.-

30,000.-

30,000.-

-

-

60,000.-

30,000.-

16,000.-

-

-

46,000.-

-

-

-

10,000.-

-

8,000.-

-

-

8,000.-

685,000.-

233,000.-

670,000.-

90,000.-

10,000.-

รวม

75,000.-

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

9. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
10. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตังเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560)
11. นางสาวอุศรา ภัตตาตัง
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
12. นายลาดหญ้า อูริยา
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
- รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและ
จัดการเชือเพลิง
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560)
13. นางพิมสิริ ปิ่นรอด
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน (บาท)

1,678,000.-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บ ริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้ บริห ารในระดั บ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี
ค่าตอบแทนรวม
เงิ น เดื อ น ค่ า วิ ช าชี พ เงิ น ประกั น สั ง คม
เงิ น กองทุ น ส ารองเลี ยงชี พ และค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
9
17.65

ปี 2559
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
8
17.18

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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2. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท ระยองไวร์ อิ นดั ส ตรี ส์ จากั ด (มหาชน) ได้ จ่ายค่ าตอบแทนกรรมการ โดยผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุ มภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครัง โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบียประชุม
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 30,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 20,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
(3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการบริหาร ครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการบริ หาร
ที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครังละ 5,000.-บาทแทน
 ค่าเบียประชุมกรรมการบริห าร ครังละ 10,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รั บ
เงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครังละ
2,000.-บาท แทน
(4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบครังละ 15,000.-บาท
(5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 เบียประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครังละ 25,000.-บาท
 ค่าเบี ยประชุมกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน ครังละ 15,000.-บาท ทั งนี สาหรั บกรรมการบริ ษัท
ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจาก
บริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ทังนีในปี 2560 บริ ษัท ระยองไวร์ อิ นดั ส ตรี ส์ จากั ด (มหาชน) ได้จ่ายค่ าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง เป็นจานวนเงินทังสิน 858,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
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1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.พิสณฑ์ อุดมวรรัตน์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
6. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด
- กรรมการบริหาร
7. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
9. นางพิมสิริ ปิ่นรอด
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)

80,000.-

55,000.-

-

รวม

คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

5,000.-

140,000.-

-

170,000.-

45,000.-

-

125,000.-

60,000.-

-

90,000.-

15,000.-

165,000.-

60,000.-

-

75,000.-

15,000.-

150,000.-

20,000.-

-

15,000.-

18,000.-

-

-

20,000.-

-

-

33,000.-

20,000.-

22,000.-

-

-

42,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

-

-

40,000.-

20,000.-

20,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

-

4,000.-

-

-

4,000.-

-

60,000.-

-

-

60,000.-

-

14,000.-

-

-

14,000.-

340,000.-

193,000.-

290,000.-

35,000.-

รวม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

10. นายพรเทพ พิพัฒน์ทังสกุล
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตังเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตังเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
(ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560)
12. นางอุศรา ภัตตาตัง
- กรรมการบริหาร
(ได้รับการแต่งตังเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
รวมทั้งสิ้น

คณะกรรมการ
บริหาร

รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

858,000.-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บ ริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และผู้ บริห ารในระดั บ
เทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีดังนี
ค่าตอบแทนรวม
เงิ นเ ดื อน เ งิ นพิ เ ศ ษ ค่ าเ ช่ าบ้ าน เ งิ น
ประกันสั งคม เงินกองทุ นสารองเลียงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
6
8.89

ปี 2559
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
5
7.41

3. บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัท เอ็ นเนซอล จากั ด ได้ จ่ายค่ าตอบแทนกรรมการ โดยผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท ครั งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครัง ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 30,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 20,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 15,000.-บาท ทังนีสาหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจาแล้ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาท แทน
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ทังนีในปี 2560 บริษัท เอ็นเนซอล จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวนเงินทังสิน
130,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษทั
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
4. นายอภิชาติ วีระพาณิชย์
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560)
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
80,000.20,000.20,000.10,000.130,000.-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี
ค่าตอบแทนรวม
เงิ น เดื อ น เงิ น พิ เ ศษ เงิ น ประกั น สั ง คม
เงิ น กองทุ น ส ารองเลี ยงชี พ และค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
3
4.74

ปี 2559
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
3
2.80

4. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครัง ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 10,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 5,000.-บาท ทังนีส าหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับ เงินเดื อนประจาแล้ ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 3,000.-บาท แทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ทังนีในปี 2560 บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็น
จานวนเงินทังสิน 56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิวัฒชัย จีนานุพันธ์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผู้จัดการ
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษทั
4. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษทั
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
20,000.12,000.-

12,000.12,000.56,000.-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี
ค่าตอบแทนรวม
เงิ นเดื อน เงิ นประกั น สั ง คม และค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2560
จานวน จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
2.27

ปี 2559
จานวน
จานวนเงิน
คน
(ล้านบาท)
1
2.27

5. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครัง ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 10,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 5,000.-บาท ทังนีส าหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับ เงินเดื อนประจาแล้ ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 3,000.-บาท แทน
ทังนีในปี 2560 บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวน
เงินทังสิน 44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
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รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ
2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
20,000.-

12,000.12,000.44,000.-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ไม่มี 6. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
ครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครัง ดังนี
(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 10,000.-บาท ทังนีสาหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจาแล้ว หรือเป็น
ผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 ค่าเบียประชุมครังละ 5,000.-บาท ทังนีส าหรับกรรมการบริษัท ท่านใดที่ได้รับ เงินเดื อนประจาแล้ ว
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครังละ 3,000.-บาท แทน
ทังนีในปี 2560 บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจานวน
เงินทังสิน 59,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง
ลีนะบรรจง

1. นายวุฒิชัย
- กรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผู้อานวยการใหญ่
3. นายลาดหญ้า อูริยา
- กรรมการบริษทั
- กรรมการผู้จัดการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
20,000.-

12,000.-

3,000.-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ/
ตาแหน่ง
เชตุวัลลภกุล

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท (บาท)
12,000.-

4. นายมณฑล
- กรรมการบริษัท
5. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
- กรรมการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

12,000.59,000.-

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ไม่มี –
(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่ าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรื อพนักงานซึ่ง ได้ รับ จาก
บริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
กรรมการบริห ารและผู้บ ริหารสี่ร ายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้ บริห ารในระดั บเที ยบเท่ารายที่สี่ ทุกราย มี
จานวนทังสิน 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสารองเลียงชีพ
บริษัทได้ตังกองทุนสารองเลียงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลียงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุก
เดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสม
เงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิก ผู้นันในเดือนนันๆเมื่อสมาชิกสินสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบ
รวมทังส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
 บุคลากร
- จานวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทังสิน 1,002 คน แยกเป็นดังนี
รายละเอียด
ฝ่ายสานักงาน
ฝ่ายผลิต
รวม

CEN
18
18

UWC
154
454
608

RWI
50
113
163

ENS
6
13
19

- การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี - ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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WJC
15
179
194

PLE
-

EBM
-

รวม
243
759
1,002

- ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัท ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรู ป ของเงิ นเดื อน เบี ยขยั นและเงิ นพิ เ ศษ โบนัส และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 347.94 ล้านบาท
- เงินเดือนและค่าแรง
ค่าตอบแทนรายเดื อนที่ จ่ายให้ พ นั กงานเนื่ องจากการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานให้ กับ บริ ษัท ซึ่ ง จะพิ จารณาจาก
ตาแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร
- โบนัส
เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนัน โดยไม่มีการกาหนดเป็นอัตราตายตัว
- เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตังกองทุนสารองเลียงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้ พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงิน รวมทัง
เป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลียงชีพ จะได้รับเงิน
สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่ อสมาชิกสิน
สภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทังส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ โดยอยู่บนพืนฐานของ
การสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยจึ ง กาหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การความรู้ โดยเริ่ มจากการส ารวจความจาเป็ นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานมาเป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทังนีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน
ทบทวนความรู้อย่างสม่าเสมอ มี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้และแบ่ง ปันประสบการณ์ทางานของตนเองสู่เพื่ อนร่วมงาน เพื่ อให้
ความรู้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT)
โดยมีผู้ชานาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึก
ปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนันโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่า และ
เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยได้ ออกแบบหลั กสู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ างครอบคลุ มและตอบสนองต่ อทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนาไปปฏิบัติงานหรือนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ทันที
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ ทังนีบริษัทและบริษัท
ย่อยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมกาหนดให้ครอบคลุมกับจานวนบุคลากร
ทังหมดของบริษัท 100% นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด
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รายการระหว่างกัน
1. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริษัท เอื้อวิทยา จากัด
(มหาชน)
(UWC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 39.23
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ระยองไวร์
อินดัสตรีส์ จากัด
(มหาชน)
(RWI)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 74.18
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท เอ็นเนซอล จากัด
(ENS)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100.00
และมีกรรมการร่วมกัน

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าเช่าสานักงาน
- รายได้ค้างรับ

บริษัท เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส จากัด
(EBM)
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บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.00
และมีกรรมการร่วมกัน

- ให้กู้ยืมระยะสั้น
(มี ก าหนดช าร ะคื น
ภายใน 1 ปี)

มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)
0.72
0.19

0.72
0.19

0.36
0.10

0.21
0.02

8.00

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
บริ ษั ท ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเช่ า
ช่วงพื้นที่ต่อจากบริษัทเพื่อ
ใช้ เ ป็ นพื้ นที่ ส านั กง าน
สาเหตุ ที่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ ง
เ ช่ าช่ วง ต่ อจาก บ ริ ษั ท
เพราะในการเช่าพื้นที่ ผู้ให้
เช่ามีข้อกาหนดในการเช่า
ให้ ผู้ เ ช่ าต้ อ งท าสั ญ ญาใน
การเช่ า ทั้ ง ชั้ น ซึ่ ง มี ข นาด
พื้ น ที่ ม า ก เ กิ น ค ว า ม
ต้องการ
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุ น
หมุนเวียนและนาไปลงทุน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(WJC)

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 94.25
และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท พาราไดซ์
กรีนเอนเนอยี่ จากัด
(PGE)

เป็นบริษัทย่อยของ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
60.00

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จากัด
(UKB)

เป็นบริษัทย่อยของ
UWC ถือหุ้นร้อยละ
99.99

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

0.44
0.03

- ให้กู้ยืมระยะสั้น
(มี ก าหนดช าร ะคื น
ภายใน 3 เดือน)

75.94

- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

3.37
9.58

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ

0.36

- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
- ค่าบริการงาน
ตรวจสอบภายใน
ค้างรับ

1.56

0.36
0.77

0.24
0.06

ให้ กู้ ยื มร ะ ย ะ สั้ น โ ด ย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเ งิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร าร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุ น
หมุนเวียนและนาไปลงทุน
ซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ รองรั บ
งานในอนาคต
ให้ กู้ ยื มร ะ ย ะ สั้ น โ ด ย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบั น การเ งิ น 3
แ ห่ ง ล บ อั ต ร าร้ อย ล ะ
1.75 ต่อปี
เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย
เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ทางาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
บริษัทย่อย

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

บริษัท อีเอ็มซี จากัด
(มหาชน)
(EMC)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

มูลค่า
รายการ
(ล้านบาท)
99.16

ความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผล
ธุ ร กิ จปกติ แ ละซื้ อขายใน
ราคาตลาด

2. ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกั นในปี ที่ผ่ านมาทั้ งหมดเป็นไปเพื่ อการด าเนินธุร กิจตามปกติข องบริษัท และบริ ษัท ย่อย โดยมี
นโยบายในการทารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาด
หรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นสาคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว
3. มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ และมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นลาดับ
แรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอานาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้ มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียง
ลงคะแนน แต่ ถ้ าขนาดของรายการระหว่ า งกั นมี ข นาดที่ เ กิ น อานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ที่ จ ะอนุ มัติ ไ ด้
คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับรายการที่กาหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ตลอดจนพิ จารณาเปิด เผยข้อมู ลการทารายการที่อาจมี ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีค วาม
ถูกต้องและครบถ้วน
4. แนวโน้มในการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกั นยัง คงด าเนินต่ อไป จะมี ปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิ จ สาหรั บ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิด ขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ้น และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและหรือ
บริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิด เผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและหรือบริษัทย่อย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาท
และความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อานาจการดาเนินการในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การบริหาร การกากับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสาเร็จ
ของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสาคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดาเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้
4. การดาเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกาหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
3 ท่ าน ซึ่ง ทุกท่ านเข้าร่วมประชุ มด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกั นประเมินและพิจารณาความเพีย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริห ารความเสี่ย งของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่กากับการปฏิบั ติตามระเบีย บ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและกากับดูแลที่ดี สร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างความมั่นใจ ให้กับหน่วยงานของรัฐ และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้
สอดคล้ องและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management :
ERM) หรือที่เรียกว่า “COSO ERM Framework” ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ครอบคลุมแนวทางการกาหนดนโยบายบริหารงานการดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทมีโ ครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่ง เสริ มให้การปฏิ บัติง านเป็นไปอย่ างมีประสิท ธิภาพ และมี การ
ควบคุ มภายในที่ เพี ย งพอ มี การแบ่ง แยกหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะฝ่ ายอย่ างแน่ ชั ด เพื่อประโยชน์ ใ นการติ ด ตาม
ตรวจสอบในการดาเนินงาน บริษัทได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทางานที่ซ้าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน
และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ยน
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดาเนินการอยู่ได้ และได้มี
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การสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสถานการณ์
สภาพแวดล้อมและการดาเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดาเนินงาน ต่อการขาย ต่อต้นทุนและ
การทากาไรของบริษัทอย่างสม่าเสมอ ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ย วข้องกับหน่ วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกั น และบริหารความเสี่ย งให้อยู่ในระดับที่ ปลอดภัยต่ อ
กิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทเป็นสาคัญ
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และอานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลาดับ ขั้นไว้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงกาหนดอานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ
และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสาหรับบริษัท ทั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแล
กิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัททาหน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกาหนดได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนาระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ที่ทันสมัยและมีร ะบบการ
สื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มี
ระบบรั กษาความปลอดภั ย ของข้ อมู ล และสารสนเทศที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ โดยมี ร ะบบการจั ดเก็ บ ข้ อมู ลที่ ส ามารถ
ตรวจสอบความถู กต้ องย้ อนหลัง ได้ และได้มี การพัฒ นาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อสนับ สนุนองค์ กรให้ มีความ
คล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน
บริษัทมี ช่องทางการติ ดต่อสื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล สามารถติด ต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึง ทั้งองค์ กรโดย
ข้อมูลที่สาคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีช่องทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรง
สู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย
5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีร ะบบการประเมินและติด ตามผลการด าเนิ นงานที่ ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุ ม
ภายในนั้นมีป ระสิท ธิผ ลอยู่เ สมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ย นแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั นเวลา และบริษัทได้จัดให้
พนั กงานระดับ หั วหน้ างานมี การติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชา และยั ง จัด ให้ มีการตรวจประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติ ง านโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้ ง นี้ ฝ่ ายบริห ารใส่ ใจต่ อการบริ หารจัด การที่ รวดเร็ วและสัมฤทธิ์ ผ ลตรงตาม
เป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่ า งเหมาะสม มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ สามารถปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเพิ่ ม เติ ม จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ และรายงานประเด็ นที่ ต้ องมี การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แก่ ผู้ รั บ การตรวจและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจาเป็นสาหรับการประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย
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คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร
ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และด้านระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ที่เกี่ยวข้องกั บบุคคลดังกล่าวอย่างเพี ยงพอแล้ว สาหรับการควบคุ มภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่ าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ บรรลุ ตามวั ตถุ ประสงค์ การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริห าร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสาคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทางาน มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิท ธิภาพ ทั้งนี้ ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุ ง/แก้ไขให้ มี
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะ
ขึ้นตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าหั วหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท มี ความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ (โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3)
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้า
งานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท (โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี
1. ผศ. ดร. สุลักษมณ์
ภัทรธรรมมาศ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชาตรี
ศรีอุทารวงค์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทาหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่สาคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับในบริษัท
อนึ่ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงให้ความสาคัญกับ ธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมี โอกาสที่
ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามขอบเขตความรั บผิดชอบที่ได้รั บมอบหมายให้บ รรลุผลประโยชน์ที่จะบั งเกิดต่ อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่ ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมี
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

(ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

72

รายงานประจำาปี 2560

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี
1. ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒน์กุล
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายจักรธาร
โยธานันท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมี
หน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทาหน้าที่ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ คานึงถึงขนาดของธุรกิจ
ความเหมาะสมของจานวนกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิ งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิ จ
โดยรวมด้วย
ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
ตาแหน่ง :
 ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี)
53

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 78/2009
 Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่น 4/2009

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
30,956,000 หุ้น
คิดเป็น 4.15%

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
เป็นลูกพี่ลูกน้อง ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
กับนายธีรชัย
ปี 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2551-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
ประธานกรรมการบริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน จานวน 12 แห่ง
ปี 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการผู้จัดการ
ปี 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส
UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Interglob Investment Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
2. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี)
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วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 14 สิงหาคม 2558

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

3. รศ. ดร. ภูษติ เลิศวัฒนารักษ์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

48

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (DBA) of Asian
Institute of Technology (AIT)
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์-กฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 26/2004
 Directors Certification Program (DCP)
รุ่น 185/2014
 ปริญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering,
New Jersey Institute of Technology,
USA
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 79/2009

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
-ไม่มีปี 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บล. ทรีนีตี้ จากัด
กรรมการผู้จัดการ

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี
ปี 2555-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
ปี 2546-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
ปี 2542-2546 วิศวกรโครงการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thornton-Tomasetti,
Inc.
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทกั ษ์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
5. ผศ. ดร.สุลกั มษณ์ ภัทรธรรมมาศ
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
-ไม่มีปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการ-การเงิน
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี
ปี 2547-2549 ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ปี 2542-2547 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 90/2011
52

 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
University Of San Francisco, San
Francisco, USA.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 138/2017

-ไม่มี-

-ไม่มี-

บริษัท
บมจ. เอสซีแอสเสท
คอร์ปอเรชั่น

บมจ. กระดาษศรีสยาม
บจก. ซินนี่ดอทคอม

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ผลธัญญะ
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. เลาบราเดอร์ส
อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
6. นายจักรธาร โยธานันท์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี)
47

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 8 สิงหาคม 2557

 ปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์ สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. ภูผาอินเตอร์

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 79/2009

วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 26 สิงหาคม 2551

7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-
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 ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 112/2014

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. รักษ์ไทย
อินเตอร์เทรด
ปี 2560-ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้าน
บจก. ไอเดิ้ล เทรนนิ่ง
การเงินและการลงทุน
ปี 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ
บจก. เท็ค เอ็น ซี
ปี 2560-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาด
บจก.เวิลด์เอเชีย โซลูชั่น
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 1 มีนาคม 2553

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 82/2010

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ปี 2552-2559 กรรมการบริหาร
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
บมจ. เอื้อวิทยา
รองกรรมการผู้จัดการ
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน จานวน 9 แห่ง
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน
ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 27 มีนาคม 2556

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 104/2013

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
1,412,000 หุ้น
คิดเป็น 0.19%

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
เป็นลูกพี่ลูกน้อง ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
กับนายวุฒิชัย
ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
ลีนะบรรจง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์
ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จานวน 1 แห่ง
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ.ไดเมท (สยาม)
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน จานวน 11 แห่ง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี โซล่าร์
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. ยูดับบลิวซี อาพัน ไบโอแมส
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. สตึก ไบโอแมส
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
UWC (Cambodia) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Interglob Investment Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก.กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชั่นส์
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
ตาแหน่ง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
 ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557
11. นายคมวุฒิ พรนราดล
ตาแหน่ง :
 ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 16 มิถุนายน 2551

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 111/2014
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 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรม :
 สุดยอดเทคนิคทีด่ ีที่สดุ ของการใช้ระบบ
ควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
บริษัท
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อย จานวน 2 แห่ง
ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บมจ. เอื้อวิทยา
ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บมจ. ระยองไวร์
อินดัสตรีส์
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2551-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี

บมจ.แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค และ
บริษัทในกลุ่ม

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
12. นายมงคลศร พงษ์ลาเจียกงาม
ตาแหน่ง :
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแล
สินเชื่อ

อายุ
(ปี)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

 เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557
หมายเหตุ :

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master Degree In Business

ความสัมพันธ์ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
-ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน

Administration Strayer College Virginia
U.S.A.
 Bachelor Degree In Business
Administration Strayer College Virginia
U.S.A.

วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 24 ตุลาคม 2555
13. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนัก
ลงทุนสัมพันธ์
วันที่ได้รบั การแต่งตั้ง :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-
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 ปริญญาตรี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแล
สินเชื่อ
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี

-ไม่มี-

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ
สมาคมส่ง เสริม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย
(IOD) :
 Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 7/2004

1. คณะกรรมการบริษัท ลาดับที่ 1-10 ผู้บริหาร ลาดับที่ 10-13
2. กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ลาดับที่ 1, 8- 10
3. สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่นับรวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน
5. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน
6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหมด 13 ท่าน

-ไม่ม-ี

ดารงตาแหน่งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน จานวน 1 แห่ง
ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
ดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่ม-ี

และเลขานุการบริษัท ลาดับที่ 13

-ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย-ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต-ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2560-

บริษัท

บมจ.แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค

บมจ.แคปปิทอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค
บจก. เอเวอร์กรีน
ไบโอแมส
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คณะกรรมการบริษัท
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. ผศ. ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

2. ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
6.
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
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นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. รศ.ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

7. นายจักรธาร โยธานันท์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2560

9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)

1. พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

5. ดร. นที นาคธนสุกาญจน์
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

9. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

6. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร

10. นายสุธิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตถ์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

3. ร้อยตารวจโท ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ 7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

8. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

2. นายวรวิทย์ ศิริวัฒน์วิมล
5.
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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นายสุทิน เผด็จภัย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท

8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทย่อย
บริษัท เอ็นเนซอล จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

2. นายมณฑล เชตุวัลลภุล
กรรมการบริษัท

3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท

บริษัท ดับเบิล้ ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

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

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท

3. นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
กรรมการบริษัท

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง 2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง 3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษทั
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำที่ตรำไว้
เลขทะเบียนบริษัทมหำชน
โทรศัพท์
โทรสำร
website

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ด้ำนธุรกิจลงทุน (Holding Company)
900/15 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระรำม 3
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
1,117,712,067 บำท
745,141,378 บำท
1 บำท ต่อหุ้น
0107536000935
0-2682-6345
0-2682-6344
www.cenplc.com

2. กำรลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท
:
บริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
ผลิตและจำหน่ำย
(1) ลวดเหล็กกล้ำสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed
Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกล้ำตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand
for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้ำละมุลด้วยอำร์กโดยมีก๊ำซปกคลุม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(5) ลวดเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ำ (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ
“OLC”)
(6) ตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ที่ตั้งสำนักงำน
:
900/14 อำคำรเอสวีโอเอ ทำวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระรำม 3
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
โรงงำน
:
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด เลขที่ 5 ถนนไอ-ห้ำ
ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์
:
0-2682-6328
โทรสำร
:
0-2682-6361-2
website
:
www.rwi.co.th
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จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:

2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:

ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
website
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:
:
:
:
:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:

3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ชื่อบริษัท
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

:
:

ที่ตั้งสำนักงำน

:

โทรศัพท์
โทรสำร
โรงงำนที่เดอะสยำมเซรำมิค กรุ๊ป
อินดัสทรี่ส์ จำกัด
โรงงำนที่บริษัท ไทย-เยอรมัน
เซรำมิค อินดัสทรี่ จำกัด
(มหำชน)

:
:
:
:

ทุนจดทะเบีย น 450,000,000 บำท และทุ นชำระแล้ว 303,017,219.50
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 606,034,439 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
จำนวน 437,413,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.18

บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ผลิตงำน
(1) เสำส่งไฟฟ้ำแรงสูง
(2) เสำโทรคมนำคม
(3) โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย
(4) โครงเหล็กทั่วไป
(5) บริกำรงำนชุบสังกะสี
(6) จัดจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรม
(7) ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
247 ถนนร่มเกล้ำ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510
0-2543-9020-8
0-2543-9189, 0-2543-9029
www.uwc.co.th
ทุ น จดทะเบี ย น 1,907,119,713 บำท และทุ นจดทะเบี ย นช ำระแล้ ว
1,316,251,786.40 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 13,162,517,864 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท
จำนวน 5,164,003,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.23

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ผลิ ต และจำหน่ ำยกระแสไฟฟ้ ำและพลั ง งำนควำมร้ อนให้ แ ก่ เดอะสยำม
เซรำมิ ค กรุ๊ ป อิ น ดั ส ทรี่ ส์ จ ำกั ด และบริ ษั ท ไทย-เยอรมั น เซรำมิ ค
อินดัสทรี่ จำกัด (มหำชน)
900/7 อำคำรเอสวีโอเอทำวเวอร์ ชั้น 10 ถนนพระรำม 3
แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120
0-2682-6345
0-2682-6344
40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
61 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:

4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้งสำนักงำน
:
โทรศัพท์
โทรสำร
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:
:
:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
ชื่อบริษัท
:
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
ที่ตั้งสำนักงำน
:
โทรศัพท์
โทรสำร
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:
:
:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:

ทุ น จดทะเบี ย น 484,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว
302,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท
จานวน 4,839,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
รับเหมาก่อสร้างและรับขุดเจาะอุโมงค์
900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2682-6328
0-2682-6361-2
ทุ น จดทะเบี ย น 150,000,000 บาท และทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว
144,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100 บาท
จานวน 1,439,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด
ผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
900/14 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2682-6328
0-2682-6361-2
ทุ นจดทะเบี ย น 50,000,000 บาท และทุ นจดทะเบี ย นเรี ย กช าระแล้ ว
50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท
จานวน 4,950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.00

6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ชื่อบริษัท
:
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
:
บริการก่อสร้ างงานโลหะ งานออกแบบ และบริ การขึ้ นรูปโลหะมีโ รงงาน
ตั้งอยู่ที่แหลมฉบังโดยรับงานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงำน
:
543/4 หมู่ 1 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์
:
038-340-104
โทรสำร
:
038-340-105
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จำนวนหุ้นที่จำหน่ำย

:

จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ

:

ทุนจดทะเบี ย น 150,000,000 บำท และทุนจดทะเบี ย นเรี ย กช ำระแล้ ว
97,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100 บำท
จำนวน 1,413,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.25

3. บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

:

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

:

นำยพิสิฐ ทำงธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4095
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 15
ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 โทรสำร 0-2286-8200

4. ข้อมูลสำคัญอื่น
-ไม่ม-ี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญต่อการสร้างระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถใน
การแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
โดยยึ ดหลั กการบริห ารงานตามหลั กการกากั บดู แ ลกิ จการที่ ดีข องตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และบนพื้ นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินงาน ขณะเดียวกันได้เ สริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม
ซื่อสั ต ย์ สุจริ ต ขยัน อดทน มี การแบ่ ง ปั นและใช้ ส ติ ปัญ ญาในการด าเนิ นงาน พร้ อมต่อการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน
ดังนั้น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและ
จรรยาบรรณพนักงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมเป็นประจา ซึ่งบริษัทเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันโดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน กาหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้

การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ด้วยเห็นถึงความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มี
ส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โ ดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับ ภาคีเครือข่ ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรกาหนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะดาเนิ นการปรับปรุงคู่มือนโยบาย
การกากั บ ดู แ ลกิ จการ จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณพนั กงานของบริ ษัท ในเรื่ อง “การต่ อต้ า นการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้า
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของบริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อง
หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณี
ใดๆ รวมถึ งดาเนินการจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการการกระทาที่เข้าข่าย หรือสุ่ มเสี่ยงในลักษณะดัง กล่าว และ
กาหนดมาตรการในการคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและ
พนั กงานในบริ ษัท ตลอดจนพฤติ กรรมที่ อาจเป็ นปั ญ หาและก่ อให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อบริ ษัท โดยบริ ษัท จะรั บ ฟั ง และ
ดาเนินการกั บทุ กข้อร้องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้ องเรียนที่เ ป็นระบบและ
ยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร. (02) 682-6345
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150

E-mail : wutichai@cenplc.com
E-mail : kenika@cenplc.com

การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ
เพื่อให้สอดคล้อง “หลักการกากับดูแ ลกิจการที่ ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลั กทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนั กถึ งความส าคั ญในการมีส่ วนร่วมพั ฒ นาการกากั บดู แลกิจการให้ส อดคล้ องกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน และกาหนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสาคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพ
ของรายงานการประชุม และบทบาทการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังคงดาเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อ
ความยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทาใดๆ อันเป็นการ
ละเมิ ด หรื อลิ ด รอนสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อหุ้ น โดยท าหน้ าที่ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู้ ถื อหุ้ นอย่ างเป็ นธรรมตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึง
สารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานและ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
3. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี นาเสนอนโยบาย
และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมี
การลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมี
การใช้บัตรลงคะแนน
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีสานักงานกฎหมายที่เป็นบุคคลอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
ทาหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการ
ลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
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6. คณะกรรมการบริษัท เปิ ด เผยมติ การประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้นประจาปี 2560 ให้ส าธารณชนทราบถึ ง ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทจั ดทารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยบันทึ กวิธีการลงคะแนนและนับ คะแ นน รายชื่ อ
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสีย ง
ประธานที่ ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็ น พร้อมทั้ งมีการบั นทึกประเด็นคาถาม
คาตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจานวนผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การดาเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กาหนดไม่มี
การเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุป
มติของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
1. สิทธิขั้นพื้นฐาน
 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่ อใช้สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัด สินใจ โดยการออก
เสียง ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สาคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกาหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
 สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกาไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่า
ตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควร
ได้ รั บ ทราบ บริ ษัท ก็จะเปิ ด เผยข้ อมู ล นั้ นทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่อง
แม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ
บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้
 บริษัทได้เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท รวมถึงรายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจาปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จานวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 ข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สาคัญ
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 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
 ข้อมูลผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสิ นทรัพย์ที่สาคั ญ
ตลอดจนข้ อมู ล อื่ นๆ ที่ จาเป็ น ต่ อการตั ด สิ น ใจของผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อให้ ผู้ ถื อหุ้ นมั่ น ใจและเชื่ อมั่ น ว่ าโครงสร้ า งการ
ดาเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต อย่าง
ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
 บริ ษัท ได้จัด ช่ องทางให้ผู้ ถื อหุ้ น ไม่ ว่าจะเป็ นผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ ผู้ ถื อหุ้ นส่ วนน้ อย นั กลงทุ นสถาบั น หรือผู้ ถื อหุ้ น
ต่ า งชาติ สามารถติ ด ต่ อ สอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท โดยตรงจากเลขานุ ก ารบริ ษั ท ผ่ า น E-mail :
kenika@cenplc.com หรือ โทรศัพท์สายตรง (02) 682-6345 ต่อ 150
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชี โดยกาหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ติดตามดู แลผลการดาเนินงานของบริ ษัท และในกรณีท่ีมีความจาเป็นเร่ง ด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณีพิ เศษซึ่ง เป็ นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ ยวกับ ผลประโยชน์ข องผู้ ถือหุ้ น หรื อเกี่ ยวข้ องกับ เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ ใช้บั งคับที่ ต้องได้รั บการ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทาง
การจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist
ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ 10120 ตั้งแต่ปี 2549 – 2560 ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือ หุ้นทุก
รายได้เข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00
น. ในการประชุมทุกปี บริษัทจะคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
แจ้ง มติค ณะกรรมการบริษัทกาหนดการประชุ มผู้ ถือหุ้ น ประจาปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้ าก่อน 2 เดือนก่อนวั น
ประชุม คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อน
วันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 4 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 23 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึ กษาข้ อมู ลประกอบการประชุ ม รวมทั้ ง ได้ ล งประกาศโฆษณาหนั ง สื อพิ มพ์ข่ าวหุ้ นเป็ นเวลา
ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 24 วัน คือในวันที่ 3- 5 เมษายน 2560
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 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่
กระทรวงพาณิช ย์กาหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ สามารถเข้าประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการ
ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วม
ประชุมเป็นการล่วงหน้า
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้ เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมป์สาหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น
มาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สาหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้น
เจ็บป่วยหรือติดภารกิจสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 11 คน
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็น 100% ซึ่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท
นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ส อบบั ญชี รั บอนุญ าตของบริ ษัท จานวน 2 คน คือ นายพิ สิฐ ทางธนกุ ล และนางส าวนั นทิ กา
ลิ้มวิริยะเลิศ แห่งสานักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์
ทุมาวงศ์ จากบริษัทสานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จากัด เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
(Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ผู้ดาเนินการประชุมทาหน้าที่แจ้ งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อม
ชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

94

รายงานประจำาปี 2560

กาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่
มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น
 ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนาเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่
ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่ม
วาระระหว่ างการประชุมเพื่ อพิ จารณาเรื่องอื่ นนอกเหนือจากที่ กาหนดไว้ใ นหนัง สือเชิ ญประชุม จะต้ องได้ รับ อนุ มัติ จากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในปี 2560 ได้มีผู้ถือหุ้น 3 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซั กถาม
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคาถาม-คาตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร
 การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระกระทาโดยเปิ ดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดย
บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัต ร
เฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
เป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย
และ/หรือ งดออก เสียง และนามาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ บริษัทได้นาระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
พร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 สรุปผลการลงคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระเป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)
วาระที่
1-2
3
4
5
6
7

ราย
71
74
77
77
80
82

เห็นด้วย
หุ้น
352,211,291
352,213,894
353,274,094
352,242,719
353,302,725
353,312,725

%
100.000
100.000
100.000
99.700
100.000
100.000

ไม่เห็นด้วย
ราย
หุ้น
%
ราย
1
10 0.000 1
-

งดออกเสียง
หุ้น
%
1,060,000 0.300
-

ราย
-

บัตรเสีย
หุ้น %
-

สาหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่
1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เ ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมู ล
เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการ
พิ จารณากลั่ นกรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ ง ดู ถึ ง ความเหมาะสมด้ านคุ ณ วุ ฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทั ศน์ เป็นผู้มีคุ ณธรรม และมีประวั ติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดง
ความคิ ดเห็ นอย่างเป็ นอิส ระ รวมถึ งผลการปฏิบัติ งานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่ านมา ทั้ง นี้บ ริษัท ยัง มิได้ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณา
กาหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจาทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ และ
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการ
จัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญ ชี
สานักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่าน
มา และ ความสัมพันธ์กับบริษัท จานวนปีที่ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจาปี
ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะ
ระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สาหรับการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน วาระใด กรรมการท่านนั้น
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทาการถัดไป
 เลขานุ การบริ ษัท บั นทึ กข้ อ มู ล และจั ด ท ารายงานการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นอย่ างถู กต้ อง ครบถ้ วน มี ร ายชื่ อ
กรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คาชี้แจงที่เป็นสาระสาคัญ คาถามหรือคาตอบหรือข้อคิดเห็น
โดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยก
เป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่
ประชุ ม และจั ดส่ งรายงานต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยและส านั กงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพ ย์ และตลาด
หลั กทรั พย์ ภายใน 14 วันนั บ แต่ วันประชุมผู้ ถื อหุ้ น พร้ อมทั้ง เผยแพร่ ข้ อมู ลและการบั นทึ กภาพการประชุ มผู้ถื อหุ้ นใน
Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดย
ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถั ดไป พร้อมทั้งดาเนินการนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม
 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ให้ ผู้ ถื อหุ้ นทราบผ่ านระบบข่ าวของตลาดหลั กทรัพ ย์ ฯ และประสานงานกั บ นายทะเบี ย นบริ ษัท ศูนย์ รั บ ฝากหลั กทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. การกระจายหุ้นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
 บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
 บริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
17 มีนาคม 2560
 คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 4.34 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อย
ละ 25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
 สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 73.94 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ
25 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วของบริษัท
 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.36 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลและให้ความสาคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี (AGM) ที่จัดโดย สานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งเป็นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทประจาปี 2560 โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถื อหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสาคัญและได้กาหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่า
เทียมกัน โดยไม่คานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง จึงกาหนดกระบวนการที่อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มี
ข้อจากัด ดังนี้
1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทาหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและ
อังกฤษ
(2) การกาหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
(หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
(3) ในปี 2560 บริ ษัทจั ดการประชุมสามั ญถือหุ้น ทั้ง หมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2560 โดยมี
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งจานวน 11 ท่าน และโดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 23 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่
บนเว็ บไซต์ข องบริ ษัท www.cenplc.com ภายใต้หั วข้ อ “นักลงทุ นสั มพั นธ์  การประชุ มผู้ถื อหุ้ น เป็นการล่วงหน้ า
มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
(4) บริ ษัท ได้ อานวยความสะดวกแก่ ผู้ ถื อหุ้ นที่ ไม่ ส ามารถเข้ าร่วมประชุ มด้ วยตนเอง ซึ่ ง สามารถมอบฉั นทะให้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุ มเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็น ผู้รับฝากและดูแล
หุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถ Download ได้

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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บริ ษัท จั ดให้ มีอากรแสตมป์ไ ว้ บริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ ถื อหุ้ นสาหรับ ติ ดหนั งสื อมอบฉันทะ โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้
รายละเอียด
ผู้ถือหุ้นตามนายทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- มอบฉันทะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

จานวน (ราย)
3,303
82
31
51
33
18

จานวนหุ้น
745,141,378
353,312,725
47,264,987
306,047,738
290,532,543
15,515,195

สัดส่วน
ร้อยละ
100.00
47.42
6.34
41.08
39.00
2.08

(5) บริษัทดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการสลับ
วาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น แล้ วจะนามาหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จานวนหุ้นที่ถือหรือได้รับ
มอบฉั นทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ จะบั นทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็ บบัต รลงคะแนนเสี ยงไว้เป็ น
หลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจานวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อม
กัน
ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อม
ลงนามรับรอง
ในปี 2560 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสาคัญ คือ วาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สานักงาน
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(7) บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ถือ หุ้นที่มอบ / ได้รับมอบฉันทะที่
ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน
โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งคาถามและคาตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสาหรับผู้ถือหุ้ นที่มิได้มาร่วมประชุมสามารถ
ตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย
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2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิต สานึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อ
ตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทาการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัท
ย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กาหนดโทษสาหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ใน
ระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง
นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษัทก็มีการกาหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กาหนด
ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏ
ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
3. การกาหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทได้กาหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทาการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกาหนดให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อ
ขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ภายใน 3 วันทาการ นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสาเนาให้เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดาเนินการตามที่กาหนด ทั้งนี้ให้
นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตาแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต.
เลขานุการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจาปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็น
การล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัท มีนโยบายจะดาเนินการให้มีแ นวปฏิบัติ ให้ กรรมการและผู้บ ริหารระดับสู ง กรณีจะทาการ ซื้อขายหุ้ นของ
บริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทาการซื้อขาย
ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นใน
ช่วงเวลาที่ห้าม
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิ ด เผยโครงสร้ างการถื อหุ้ นของบริ ษัท ไว้ ใ นรายงานประจ าปี อย่ างละเอี ย ด รวมถึ ง การเปิ ด เผยการถื อหลั กทรั พ ย์ ข อง
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
 การท ารายการระหว่ า งกั น คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ด าเนิ นการด้ ว ยความรอบคอบ สมเหตุ ส มผล ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทาอย่างยุติธรรม โดยกาหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
ด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกาหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และกาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 บริษัทได้เปิดเผยข้ อมู ลเพื่อให้เกิด ความเท่าเที ยมกันในการรั บทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ ยวโยงกัน บริษัทได้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
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ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดาเนินการตามขั้นตอนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
โดยก่อนทารายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
 บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทมีส่ วนได้เสี ยต้องออกจากห้องประชุมและ/หรื องดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้
กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
ให้ ที่ ป ระชุ มทราบว่าในวาระดั งกล่ าวกรรมการบริ ษั ท ที่มีส่ วนได้ เ สี ยมี ท่ านใดบ้ าง เมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุ มได้เ ปิ ด เผย ชื่ อ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง การกาหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กาหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
บริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้
ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้น และ
บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
ย่อย และไม่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี
2560 ไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมจานวน 5 รายการ กับ
บุคคลอื่น ซึ่ง บริษัทได้ปฏิ บัติต ามประกาศของสานั กงาน ก.ล.ต. และได้ เปิด เผยผ่านระบบข่ าวตลาดหลั กทรั พย์ฯ และบน
เว็บไซต์บริษัท

หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทาเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิ บัติ ต่อผู้มีส่ วนได้ เสี ย เพื่ อให้เ กิดความมั่ นใจว่ าผู้ มีส่ วนได้เ สีย จะได้ รับ การดู แลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้
เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทเคารพต่ อสิทธิขั้ นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบั งคับ จรรยาบรรณทางธุรกิ จ และ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุ ดให้กับผู้ถื อหุ้น โดยคานึงถึง การเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน ที่
เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ ดูแล
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทารายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทาให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
(รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่า
เทียมกัน)
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ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เนื่องจากบริษัทผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ ทาให้
บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
บริษัทมีการรายงานผลการดาเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุ ก
ไตรมาส และเปิดเผยการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทากับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้ง นี้ ผู้ถื อหุ้นทุ กรายของบริษัท ได้ รั บเชิ ญเข้ าร่ วมประชุ มสามัญ ผู้ ถือหุ้ นประจาปี 2560 และมี สิท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระสาคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค
2. พนักงาน
พนั กงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อยทุ กคนเป็นทรั พ ยากรที่ มีค่าและเป็ นส่วนสาคั ญที่ สุ ดในการขั บ เคลื่ อนธุ รกิ จสู่
ความสาเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทางานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทางาน สร้างให้พนักงานทุก
คนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแล
พนั กงาน อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลื อกปฏิ บัติ บริษัทมี นโยบายพื้นฐานในการส่ งเสริ ม ให้พ นักงาน รู้รั กสามั ค คี
มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้ง
และโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
บริษัทมุ่ งมั่นที่จะพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้ งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้ าในการท างานให้แ ก่
พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน
และรองรับ การขยายตั วทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้ าวหน้าตาม
ศักยภาพของแต่ละคน รวมถึง การให้พนั กงานมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและพัฒ นา ควบคู่ไปกับการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน และจั ด ให้ มีส วั ส ดิ การเพื่ อส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิต และความเป็ นอยู่ ที่ ดี ขึ้ น อี กทั้ ง บริ ษัท ย่ อยยั ง ได้ จัด ตั้ ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้ง มีการส่งเสริมการจั ด
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทางานผ่าน
ช่องทาง ที่กาหนด
ค่าตอบแทนของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะ
สั้นที่สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน
และในระยะยาวมีการวั ดผลการปฏิบัติ งานและศั กยภาพของพนั กงานไว้อย่างชัด เจน และจั ด ให้มีการเติบโตตามสายงาน
รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อ
ส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิ บัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็น
สมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงิน
เข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิ
ของกองทุน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการ
สวัสดิการ” (มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับ
บริษัทย่อย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบ
ของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คาปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนั กงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ วันเวลาทางาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจาปี และวันลาหยุดประเภท
ต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทางาน
- จัดให้มีส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสานักงานและโรงงาน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ามัน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเข้ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงิน
สงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และ
จะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดให้มีเงินบาเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑ์และยา
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน : บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ
การจัดการ และคุณภาพชีวิต โดยบริษัทย่อยจัดให้การฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า
50% ของจานวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี
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การฝึกอบรม
อบรมครบ 6 ชั่วโมง
อบรมยังไม่ครบ 6 ชั่วโมง
จานวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2560

จานวนพนักงาน
104 คน
19 คน
123 คน

อัตราการฝึกอบรม
84.55%
15.45%
100.00%

ชื่อหลักสูตร
จานวนชั่วโมง
อนุรักษ์การได้ยินอันตรายจากเสียงดังปี 2560
6
Internal Audit Training Course (ISO19011:2011)
12
ทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงานอย่างมืออาชีพ
12
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
6
สาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทางานใหม่
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
6
อบรมดับเพลิงและการหนีไฟ
6
การจัดทางบกระแสเงินสด
6
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่นที่ 2/60
6
การสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า
6
การบริหารและการจัดการพลังงาน
6
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
12
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
12
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
6
ผู้ควบคุมประจาหม้อไอน้า
30
การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังใน Social Media รุ่นที่ 3
6
การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่
6
รวมผลประโยชน์พนักงานและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงิน
6
การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
6
รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร
156
ความปลอดภั ยและสุข อนามัยในการทางานและสภาพแวดล้ อมในการทางาน : บริษัทและบริ ษัท ย่อยให้
ความสาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน ด้วยการ กาหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน
และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) เพื่อ
ดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทางาน
สม่าเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคาร ถั งดับ เพลิ ง ประตู หนีไ ฟ ตลอดจนจัด ให้มีการฝึกซ้ อมดั บเพลิงเบื้องต้ น ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี บริษัทและบริษัทย่อยมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้
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- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทางานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มี
สภาพการทางาน และมีวิธีการทางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ งาน และจูงใจให้เกิดการ
ทางานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกาหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทางาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบีย บและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดขึ้นอย่าง
เข้มงวด
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และ
การดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการดาเนินงานดังนี้

บริษัทย่อย
RWI
UWC

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ
จานวนลูกจ้าง
จานวนกรรมการ
(คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
163
11
2
13
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

ชาย
11
18
1
30

จานวน (คน)
หญิง
รวม
3
14
7
25
1
10
40

ปี 2560
31 คน

ปี 2559
32 คน

12 คน
3 คน

4 คน
ไม่มี

ช่องทางการสื่อสารสาหรับพนักงาน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทและ
บริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์
เกี่ยวกับการทางาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดาเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตามลาดับต่อไป
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บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรี ยนที่เ ป็นพนักงาน รวมถึง ผู้ใ ห้ค วามร่วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็จ จริ ง
จะได้ รับ ความคุ้ มครองจากการปฏิ บั ติที่ ไ ม่ เป็ นธรรม อั นเนื่ องมาจากสาเหตุ แ ห่ งการแจ้ ง ข้ อร้ องเรีย น เช่ น รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
ในปี 2560 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดาเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดี ต่อกัน
บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดาเนินการโดยใช้กลไกที่
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
3. ลูกค้า
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกาหนดนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย
ดาเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อ
ลูกค้าอย่างเสมอ ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบ
สินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม
บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึ งพอใจของลูกค้ า เพื่อนาไปสู่ค วามสาเร็จของธุร กิจบริษัท ด้วยการ
ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า
 จัดให้มีการให้คาแนะนา รวมถึง ข้อมูลที่ถูกต้องและเพี ยงพอแก่ลู กค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นาความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
 ให้ความสาคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมชิอบ
 ให้ความสาคัญ กับการให้ข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์ แก่ลูกค้ าด้วยฉลากสิ นค้าที่ชั ดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมาย
กาหนดไว้
 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดาเนินการ
อย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสาคัญ ส่วนข้ อร้องเรียนอื่นๆ บริษัท และบริษัทย่อยได้นามา
วิเคราะห์ห าสาเหตุ เพื่อดาเนิ นการแก้ไ ข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับ ใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้ น
เกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสาคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้อง
รายงานต่อฝ่ายบริ หารทุ กครั้ ง เพื่ อด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาต่ างๆให้ ลุล่ วงไปด้วยดี พร้ อมเสริ มสร้างสั มพั นธภาพที่ดี ต่อกั น
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง
4. คู่แข่งทางการค้า
บริษัทและบริษัท ย่อยดาเนินธุรกิ จโดยปฏิ บัติตามกรอบการแข่งขั นทางการค้าที่สุ จริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ มีต่อคู่แ ข่ง ทางการค้ าอย่ างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริย ธรรมทางธุรกิ จของบริษัท รวมทั้ งไม่
แสวงหาข้ อมูล ที่เ ป็ นความลับ ของคู่ แข่ ง ทางการค้ าด้วยวิ ธีการที่ไ ม่ สุจริต หรือไม่เ หมาะสม และไม่ท าลายชื่อเสี ย งโดยการ
กล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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5. คู่ค้า
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัด
ต่อกฎหมาย
 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
 มุ่ง สร้ างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือที่ดี และการพัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ร่ วมกับ คู่ค้ า เพื่อเสริ มสร้างศั กยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสาคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า
6. เจ้าหนี้
บริษัทและบริษัทย่อยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชาระให้เจ้าหนี้ตรงตามกาหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและ
ตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า
บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกแก่
เจ้าหนี้
ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด
ชาระหนี้แต่อย่างใด
7. แรงงาน
บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การดาเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงาน
ทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา
เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนาไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม
 จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดาเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว
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9. สิทธิทางการเมือง
บริษัทและบริ ษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริห ารและพนักงานใช้สิทธิข องตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อานาจหน้าที่ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
10. ภาครัฐ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กากับดูแลอย่าง
เคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกาหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กาหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสานึก
ความรับ ผิด ต่อชุมชนและสัง คม ให้กับผู้ บ ริห ารและพนักงานทุกระดับ อย่ างต่อเนื่ อง รวมถึ งร่ วมกับ ชุ มชน และหน่วยงาน
ราชการในการสนับ สนุ นกิจกรรรม เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตและเสริ มสร้างประโยชน์ให้ กับ ชุมชนและสัง คมที่บริ ษัท เข้ าไป
ดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกาไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่าเสมอ
 สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดาเนินงานของบริษัทย่อย ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
 จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้ จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุน
ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จาเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด
บริษัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรั บผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง เป็ นรางวั ล ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมที่ มีการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน
บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ในโครงการโรงงาน
สีขาวปลอดยาเสพติด จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
12. สิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดาเนินธุรกิจ
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กาหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อน
ทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
 ปรับปรุง และพัฒ นากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจั ดการอย่างเป็ น
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้ สอดคล้ องกับ นโยบายด้านการจัด การสิ่ งแวดล้ อม บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบั ติตามข้อกาหนดด้าน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม : บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญต่อการ
รณรงค์ปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งจัดทาอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริ มให้มีก ารใช้ ทรัพ ยากรอย่างมีป ระสิทธิภาพ : บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายให้ พนักงานใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสานึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมใน
ประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ามัน และน้าประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทางานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วน
โรงงานและสานักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบ
สารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมี
อายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น
 ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
รูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและ สานักงาน การประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ VDO Conference
นโยบายที่จะไม่เกี่ ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา : บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือนโยบายการดาเนิ น
ธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่
มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษั ทและบริษัท ย่อยไม่ มีกรณี การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และการละเมิ ดลิขสิ ทธิ์ทาง
การค้า
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคั บที่เกี่ ยวข้อง ไม่ สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริ ต โดยพนักงานทุกคนที่ผ่ านการอบรม
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยได้จัดทา
“นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสานึก
ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรื อยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ
หรืออาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
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 ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ให้ ห รื อเสนอที่ จ ะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อผลประโยชน์ อ่ื นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทาหรือละเว้นการ กระทาใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ของตน
 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จ ะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดย
มั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
หลักการและกระบวนในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริ ต
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต
และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนามาจั ดทาแผนการบริห ารจัดการความเสี่ ยง และสร้างระบบ
ควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
1. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กาหนดให้ค ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิด การทุ จริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุก
ไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทางานที่เป็นอิสระและไม่จากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการ
ว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี)
การดาเนินงาน ปี 2560
1. บริษัทส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การอบรม / สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม นาไปสู่
การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่
- หลักสูตร “การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน” เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. การแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน
เพื่ อ ให้ บ ริ ษัท มี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละให้ สิ ท ธิ แ ก่ พนั กงานทุ กคนและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถ
ติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทาผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัท
จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้
1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.cenplc.com
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โทร. (02) 682-6345
E-mail : wutichai@cenplc.com
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150
E-mail : kenika@cenplc.com
3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง
 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง “ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
900/15 อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจ้งผ่านโทรสาร : (02) 682-6344
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมโดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่อง
แจ้งเบาะแสข้อร้องเรีย น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
ของบริษัทแต่อย่างใด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)
 บริษัทกาหนดให้ผู้ที่รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการ
กระทาคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับ
การคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล
อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
 บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เ ป็ นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกาหนด
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจาก
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตาแหน่งงาน
เลิกจ้าง เป็นต้น
 บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดาเนินการโดยใช้
กลไกที่ ไ ม่ ก่อให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อผู้แ จ้ ง เบาะแส โดยมี มาตรการคุ้ ม ครองผู้ร้ องเรี ย นที่เ ป็ นระบบและยุ ติธรรม ข้ อมูล ของ
ผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
 บริ ษัท ได้ เ ปิด โอกาสให้ ผู้มีส่ วนได้ ส่วนเสี ยแสดงความคิ ดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้ อร้ องเรีย นผ่ าน
ช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
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ในปี 2560 ที่ผ่านมาการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดาเนินการโดยหน่ว ยงานกากับดูแล เนื่องจากไม่ได้
ประกาศข้ อมูล จากเหตุ การณ์สาคั ญภายในระยะเวลาที่ ทางการกาหนด รวมถึ งไม่ ปรากฏกรณีที่บ ริษัท ฝ่าฝื นกฎหมายด้าน
แรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมินความเสี่ย งการทุจริ ต เพื่อป้องกันมิให้พ นักงานทุกจริต คอร์ รัปชั่นต่างๆ
ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน
หากพบกรณี ทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ใน
การเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และได้จัดทา “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทดาเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้สนใจได้ทราบข่าวสารที่สาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่ าเทียมกัน และคุณภาพ
เดียวกัน
บริ ษัท เปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ านช่ อ งทางที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ง่ ายและหลากหลาย ซึ่ ง เผยแพร่ ข้ อมู ล ทั้ ง ข้ อ มู ล ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทาและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีการกากับดูแลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นโดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
2. เปิดเผยข้อมูลสาคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดาเนินการเปิดเผยข้อมูลสาคัญ
ของบริษัท ทั้งข้ อมู ลทางการเงินและข้อมู ลที่มิใช่ ข้อมู ลทางการเงิน ตามข้อกาหนดตลาดหลั กทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. อย่ างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ง ใส ซึ่ งผ่ านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้ นตอนที่ กาหนดไว้ โดย
เผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
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 ข้อมูล ที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้ อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีของบริษั ท
บริษัทได้จัดทาและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อ
ประโยชน์สาหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุ งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดาเนินการจาก สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัน
เนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
 ด้านงบการเงินประจาปีและงบการเงินประจาไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของ
การจัดทารายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใช้ ดุล ยพินิจในการประมาณการจัดท างบการเงิน เพื่อให้ส ะท้ อนผลการดาเนิ นงานที่ แท้ จริ งของบริษั ท ซึ่งได้จัดท างบ
การเงิน และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้
เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กาหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน มี ค าอธิบ าย และการวิ เ คราะห์ เพื่ อประโยชน์ข องผู้ ถือหุ้ น และผู้ล งทุ นทั่วไปซึ่ งสามารถใช้ เ ป็นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ส อบบัญชี ของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชานาญ มีความเป็นอิ สระ และได้รับ ความเห็นชอบจากสานั ก
ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
อย่างแท้จริง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี” ของรายงานประจาปี
ในปี 2560 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อ
สังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงาน ก.ล.ต. ตรง
ต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดาเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนด
3. การกากับดูแลการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผย
ข้อมูลดัง กล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญชีที่ เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิ บัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบั ญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบั ติ
สม่าเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปิ ดเผยการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน (รายการระหว่ างกัน ) และ/หรื อ การได้ มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ ง
สินทรัพย์ การทารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ ถือหุ้ น บริ ษัท จัด ให้ มีการเปิด เผยรายการดั ง กล่าวที่ ได้ รั บ การพิ จารณาและอนุ มัติ โดยปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และ
มูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ านทางเว็ บไซต์ของ

112

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท พร้อมจัดทารายการสรุป ไว้ในรายงานประจาปี ในหั วข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12.
รายการระหว่างกัน”
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน 2 รายการ เป็นการทารายการกับบริษัทย่อย
ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 5 รายการ ซึ่ง ได้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5. การกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บ ริหาร ต้อ งจั ดทาแบบรายงานการซื้ อขายหลัก ทรั พย์ การถื อครอง
หลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทาแบบรายงาต่างๆ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร
ครั้งแรก (แบบ 59-1)
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุ กครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน
(แบบ 59-2)
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)
ในปี 2560 กรรมการบริ ษัทและผู้ บริ หาร รวมถึง คู่สมรสและบุต รที่ยั งไม่ บรรลุนิติภ าวะของบุค คลดั งกล่าว ได้
ดาเนินการจัดทาแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทารายการสรุปไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ
56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”
6. การกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกั บการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ย นแปลง
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
 รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกสิ้นปี
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่าน
นั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจาก
วันที่ไ ด้ รับ การเลือกตั้ง / แต่ง ตั้ ง และภายใน 15 วัน เมื่ อมีการเปลี่ย นแปลง และภายใน 30 วั นต้ อง
รายงานประจาปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ในปี 2560 กรรมการบริ ษัท และผู้ บ ริ ห าร ได้ ด าเนิ นการจั ด ท าแบบรายงานการมี ส่ วนได้ เ สี ย กรณี ที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี เรื่อง การ
กากับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
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8. การกาหนดนโยบายความรั บผิดชอบต่อสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อ ม บริษัท ได้กาหนดไว้ ในพั นธกิ จของ
บริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดาเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม
9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหน่วยงานทั้งบริษัทและบริษั ทย่อย บริษัท และบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกั บ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจาทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจ
ขององค์ กรและกลยุท ธ์การดาเนินธุรกิ จ โดยมีการสื่อสารให้ พนักงานทั่วทั้ งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติ ไปในทิศ ทางเดีย วกั น
พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ในปี 2560 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคั ญกับการเข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการ
ทางาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่ อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขอ ง
องค์กร
10. งานด้ านผู้ลงทุ นสัมพันธ์ บริษัท ได้กาหนดบุคคลที่ ทาหน้าที่ เป็นศูนย์ กลางในการเปิด เผยข้อมู ลสาคัญต่ อ
นักลงทุ นและผู้ ที่เกี่ ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผู้มีส่วนได้ เสีย สามารถเข้าถึ งข้ อมูล ได้ ง่าย และหลากหลายช่องทาง
โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง
 คุณเกณิกา งามเจริญสถาพร
เลขานุการบริษัทและฝ่ายกากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (02) 682-6345 ต่อ 150
โทรสาร : (02) 682-6344
E-mail : kenika@cenplc.com
นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิ จารณาการลงทุ น
หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ต้อนรับนักลงทุน เพื่อ Company Visit บริษัทย่อย และสื่อสารข้อมูลผ่านการจัด
งาน โดยการออก Opportunity day เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ
นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงาน ก.ล.ต. ผ่ านช่องทางต่างๆ ตามข้ อกาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัท ยังได้เปิด เผยข้อมู ล
ต่อไปนี้
1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ
วั นปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อหุ้ นเพื่ อประชุ มสามั ญ ประจ าปี ปั จจุ บั นก่ อนวั นวั นประชุ ม และเผยแพร่ ผ่ านเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.cenplc.com
2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี
สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้างการ
จัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1
คณะกรรมการบริษัท”
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3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพใน
การแข่งขันของบริษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงาน
ประจาปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทาง
การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความ
เสี่ยง”
6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่
จานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน
เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2. โครงสร้าง
การจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริห าร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจานวนครั้ง การเข้าร่ วมประชุม และหัวข้อ 9.2
คณะกรรมการชุดย่อย
7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริหารของบริษั ทและบริ ษัทย่อ ย รวมทั้ งรู ปแบบ
ลักษณะ และจานวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่าย
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 โครงการจัดการ
ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”
8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจาปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้ น
และการจัดการ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
10. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้ง เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่ าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับ ผู้สอบบั ญชีหรือบริษัท สอบบัญ ชี ในรายงานประจาปี ในหัวข้ อ
“ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ 56-1
ในหั วข้ อ “8.2 ผู้ บ ริ ห าร เรื่ อง โครงสร้ างการบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ” และผ่ านเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้
12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.
พร้อมรายงานการกากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงานการกากับดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”
13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ในหมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ
“นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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14. เปิ ดเผยงบการเงิน ของบริษั ททุ กรายไตรมาส ทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ผ่านเว็ บไซต์ของบริ ษัท และ
สามารถดาวน์โหลดได้
15. เปิ ดเผยรายงานประจาปี ข องบริ ษัท และหนังสือ นัดประชุ ม ผู้ถื อหุ้ น ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ผ่ าน
เว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
16. เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการชี้แนะทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทางาน
ของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กากับดูแลกิจการเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัท มีการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท
- มีการกระทาที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงาน
ก.ล.ต.
- มีการกระทาผิดด้านการทุจริตหรือกระทาผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกากับดูแลกิจการของบริษัท
- มี ก รณี เ กี่ ย วกั บ ชื่ อ เสี ย งในทางลบของบริ ษัท เนื่ อ งจากความล้ ม เหลวในการท าหน้ า ที่ ส อดส่ อ งดู แ ลของ
คณะกรรมการ
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนาให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตก
ต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคาชี้แจง
หลักการ
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการ
อิสระ และไม่ความเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการควรมีกาหนดจานวนปีในการดารง
ตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
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คาชี้แจง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2560 ได้มี มติแต่งตั้งให้ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เป็น
ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันของบริษัท
บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่น ในการบริหารงานภายใต้การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระเท่านั้น

หลักการ
คาชี้แจง
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างน้อย 1
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
คน ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่ า เชื่ อถื อของงบการเงิ นอย่ า งถู กต้ องและ
เช่น Certified Public Account (CPA),
Continuing professional development (CPD) เพียงพอ
เป็นต้น
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม
ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลายสาหรับผู้ที่จะมาทา
หน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการ
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ย่อย ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อย จานวน 4 ชุด และมอบหมายอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้ งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มี
จานวน 10 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
3
6
9

จานวน (คน)
หญิง
1
1

รวม
4
6
10

สัดส่วน
ร้อยละ
40.00
00.00
60.00
100.00

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการ
อิสระจะทาหน้าที่ในการตรวจสอบการทางานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิ ดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เ สียกลุ่มต่างๆ ดูแ ลให้บริษัทกาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกั น
เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายของบริษัท
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดาเนินงาน กาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสาคัญในการ
กากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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1.1 ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดาเนินงานของบริษัทและปฏิบัติข้อบังคับ
กรรมการบริ ษัท ซึ่ ง ได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบไว้ อย่ างชั ด เจน รายละเอี ย ดปรากฏอยู่ ใ นหั วข้ อ 8.1
คณะกรรมการ และ หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
1.2 การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
1.3 การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ น ผู้ พิ จ ารณาสรรหาคั ด เลื อกกรรมการอิ ส ระ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น บริ ษัท ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาอย่ างเป็ นทางการ การสรรหาจึ ง เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ละ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.4 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น วาระการดารงตาแหน่งตามข้อบัง คับของ
บริษัท กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และเมื่อครบ
วาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่
เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทได้
เปิดเผยวัน เดือนปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดารงตาแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัท ไม่ ได้ กาหนดวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการ เพราะเป็ นผู้ ทรงคุณ วุฒิ มี ความรู้
ความสามารถทางธุ ร กิ จ มี ค วามตั้ ง ใจและความรั บ ผิ ด ชอบอย่ างเต็ มที่ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ กรรมการบริ ษัท ตามที่ ไ ด้ รั บ
ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
 คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมี
จานวนปีการดารงตาแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจาปี
ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ จานวน 6 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. รศ.ดร.ภูษิต
2. นายจักรธาร
3. นายยรรยง
4. นายชาตรี
5. ดร.วิศิษฐ์
6. ผศ. ดร.สุลักษมณ์
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เลิศวัฒนารักษ์
โยธานันท์
วัฒนวงศ์พิทักษ์
ศรีอุทารวงค์
องค์พิพัฒนกุล
ภัทรธรรมมาศ

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
26 สิงหาคม 2551
26 สิงหาคม 2551
24 ธันวาคม 2555
13 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2558
26 กุมภาพันธ์ 2559

จานวนปี
ดารงตาแหน่ง
9 ปี
9 ปี
9 ปี
3 ปี
2 ปี
1 ปี

1.5 การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
 บริษัทกาหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท
เพื่ อให้กรรมการบริ ษัท ทุกท่านมี ความตั้ง ใจและมุ่ง มั่นในการปฏิบั ติห น้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ ได้ รับ ความไว้ วางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกาหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความชานาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 561 และในรายงานประจาปี
- สาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- สาหรับกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัท
- สาหรับผู้บริหารที่ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 บริษัท
ในปี 2560 นายวุ ฒิชั ย ลีนะบรรจง ซึ่ง ด ารงต าแหน่ ง รั กษาการประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร ด ารงต าแหน่ ง เป็ น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จานวน 2 บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการ
บริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เช่น การจัดทาบัญชีให้ทันต่อการจัดทางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชี
และนโยบายการบั ญ ชีที่ ส าคั ญ เช่นเดีย วกั นกั บ บริ ษัท การเปิ ด เผยข้อมู ล ที่ส าคัญ ตามหลั กเกณฑ์ข อง พ.ร.บ.หลั กทรั พ ย์ ฯ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ย วโยงกัน รายการได้ มาและการจาหน่ายไปซึ่ง สินทรั พย์ กากับ ดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
1.6 การรวมหรือแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเทและ
รับผิด ชอบ และมี การจั ดแบ่ งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้ าหน้าที่บริห ารออกจากกันอย่างชั ดเจน
เพื่ อ เป็ น การแบ่ ง แยกหน้ าที่ ใ นการบริ ห ารงาน ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการที่ กาหนดและแยกอ านาจของ
คณะกรรมการและของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัด สินใจเรื่องที่ สาคัญต้ องผ่านความ
เห็นชอบของกรรมการแต่ละชุด ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นาและเป็ นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้ มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการ
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใ ช่กรรมการอิ สระ แต่ เชื่อมั่นว่ าได้ ปฏิบั ติหน้ าที่ด้ วยความเป็นอิสระพร้ อมทั้ งให้
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ
และเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สาคัญต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจานวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นาในการบริหารงานวาง
แผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย
และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
1.7 เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัท รับผิดชอบดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัท
มีบทบาทสาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้
นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดารงตาแหน่ง
เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย
1.8 ฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก รและผู้ ถื อ หุ้ น จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลและนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
เพื่ อประสานงานกั บ เลขานุ การตรวจสอบภายใน และผู้ ถื อหุ้น เพื่ อให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมอบหมายให้ นางเกณิ กา
งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีความรู้ ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7 เพื่อสนับสนุนให้การทางานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการ
ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร
2. คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จานวน
(ราย)
4
3
3
3

กรรมการ
กรรมการที่
อิสระ ไม่เป็นผู้บริหาร
3
3
3
-

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร
4
-

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอ
เรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจแต่ งตั้ง คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุ ดอื่นๆ
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ และทุกท่านล้วนเป็นผู้มี
คุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น
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นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ เป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท
ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่าง
กันเองตามความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
บริ ษั ท ได้ จั ด ท ากฎบั ต รอ านาจหน้ า ที่ ชุ ด ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ล่ าสุ ด ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง และอานาจหน้าที่ข อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2560 เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2560 (รายละเอี ย ดปรากฏในแบบ 56-1 ข้ อ 9.2
คณะกรรมการชุด ย่อย) รวมทั้ งได้จัดท าระเบี ยบอานาจอนุมัติแ ละดาเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริห าร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่ อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษัท โดยได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
● คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน
มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้
ระเบียบที่ค ณะกรรมการบริ ษัทได้กาหนดไว้ มีวาระการดารงต าแหน่ง คราวละ 1 ปี ซึ่ งได้ รับการแต่ง ตั้งจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จานวน 3 คน ซึ่งล้ วนเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมี ประสบการณ์ท างด้านบัญ ชี
การเงิ น และบริ ห ารเป็ นอย่ างดี คณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจหน้ าที่ บทบาทและการปฏิ บั ติ งานตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิ สระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่
เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีขึ้น
กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
● คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดและเป็น
กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ นกรรมการบริ ห าร เป็ นผู้ พิ จารณาค่ าตอบแทนของคณะกรรมการทุ กชุ ด และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลัง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 3 คน ซึ่ง เป็ นกรรมการอิ ส ระทั้ ง หมดและเป็ น
กรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น กรรมการบริ ห ารมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพ มี วาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 1 ปี ซึ่งได้รั บการแต่ งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุ กปี ภายหลังการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
● คณะกรรมการสรรหา
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาอย่ า งเป็ น ทางการ แต่ ใ นกระบวนการคั ด เลื อกดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้อย และสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัท
ว่างลง โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการในตาแหน่งที่ว่างลงได้ตาม
ข้อบังคับของบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ รับการเลือกตั้งจากผู้ถื อหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีค วามสาคัญในการกาหนด
นโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดาเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และ
งบประมาณประจาปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกากับดูแล และติดตาม
ผลการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
บริษัทเปิดเผยอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ
8. คณะกรรมการ)
ในปี 2560 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทาใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
 ภาวะผู้นา
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ มีค วามรู้ ความสามารถ ทั กษะและประสบการณ์ ในธุ ร กิ จหลักของบริ ษัท
ได้ กาหนด วิ สั ยทั ศน์ ภารกิจ กลยุท ธ์ และเป้าหมาย ไว้ อย่างชัด เจน ตลอดจนแผนปฏิ บัติ งานและ งบประมาณประจาปี
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานให้ เกิด ประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ และบรรลุเป้ าหมายธุร กิจของบริษัท โดยทาหน้าที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
รวมทั้งได้กาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ จะกาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี
โดยมี การติ ด ตามผลการด าเนิ นงานทั้ ง รายเดื อน และรายไตรมาส เพื่ อจะได้ ท ราบสถานะ การด าเนิ นการ หากผลการ
ดาเนินการต่ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไข และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดาเนินงานให้
เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ ยั ง กาหนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ ดู แ ลฝ่ า ยตรวจสอบภายในในการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนระบบการควบคุ มภายในให้มีค วามเพียงพอต่ อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ อย่ างเต็ มที่ โดยนาหลักบรรษั ทภิ บาลมาเป็นเครื่ องมือในการบริห ารจัด การเพื่อเพิ่ มมู ลค่ าให้แ ก่กิจการและ
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ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
 วิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมี
นโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจาปีทุกปี
ในปี 2560 บริษัท ได้กาหนดวิสัย ทัศน์ให้ สอดคล้องกับนโยบายการดาเนินธุรกิ จที่มีความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2 ด้านการกากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบาย
ต่อต้านการทุ จริตและคอร์ รัปชั่น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริห าร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริ ษัท ใช้ เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทาหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสานึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่
กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นาขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัท
3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)
คณะกรรมการบริษัทมี แนวทางปฏิ บัติ ที่ชั ดเจนในการดู แล เพื่ อขจัด ปัญ หาความขัด แย้ งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบด้ วยความมี เหตุ มีผ ลและเพื่อประโยชน์ สูง สุ ด ของบริ ษัทและผู้ ถือหุ้ น การท ารายการที่ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทารายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และ
เปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ56-1 และรายงานประจาปี
บริษัทได้กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ย วข้อง ซึ่ งมีส่วนได้เสียที่เ กี่ยวข้องกับการบริหารจัด การกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งได้ รับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่ วนได้เสีย ให้นาส่งแบบรายงานฉบั บเปลี่ยนแปลง ต่ อเลขานุการบริษัท
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้ ร ายงานการมี ส่ วนได้เ สี ย ของกรรมการและผู้บ ริ ห าร เป็ นประจาปี ทุ กปี ภายใน 30 วั นนั บ แต่วัน สิ้ นปี
ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
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ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ดาเนินการจัดทารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว โดยได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 และ
รายงานประจาปี หัวข้อ 9 การกากับดูและกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการ
เงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดย
หน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและ
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ มภายในทั้ ง 5 ด้ า น ตามแนวคิ ด ของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจาปีละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มีความเห็นสรุปได้ว่า
บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุม
ภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การ
ควบคุมภายใน”
 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดาเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทาหน้าที่ในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ
และความมีป ระสิ ทธิ ภ าพของระบบการควรคุมภายใน มี มาตรฐานการตรวจสอบและมีค วามเป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ โดยให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทาหน้าที่ให้บรรลุภ ารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นบุค คลที่มีคุณสมบั ติในการปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง ผลการประเมินระบบการควบคุ มภายในได้มีการรายงาน
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหาร
เห็ นว่ าจาเป็ นส าหรั บ การประกอบธุ ร กิ จของบริ ษัท และนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อพิ จารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
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หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุ กไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุ มจานวน 5 ครั้ ง และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจาปี หัวข้อ “รายงานการกากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”
3.6 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเป็ นกรรมการอิ สระที่มิใช่เป็นผู้บริหาร และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจานวน 3 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร บริษัทได้เปิ ดเผยแนวทางในการจัด การกับความเสี่ยงไว้ใ น รายงานประจาปี หั วข้อ “รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง”
4. การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทากาหนดการ
ประชุมกรรมการล่ วงหน้ าเป็นรายปี มีวาระที่ชัด เจน ซึ่ งเลขานุการบริษัทจะส่ งกาหนดการดังกล่ าวในคราวประชุ มเดือน
ธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนาส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้ง
ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น
ได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระ
การประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษัท ให้ ความสาคัญ เรื่องการจั ดการเกี่ ยวกับความขัด แย้ง ด้านผลประโยชน์ข องผู้ เกี่ย วข้ องอย่าง
รอบคอบและเป็ นธรรม ให้ มีการเปิ ด เผยข้ อมู ล อย่ างครบถ้วน ในกรณี ที่ กรรมการบริ ษัท คนหนึ่ ง คนใดมี ส่ วนได้ เ สี ย กั บ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
 คณะกรรมการบริ ษัทได้กาหนดให้ มีการประชุมกรรมการบริ ษัท ปีล ะ 6 ครั้ง ตามกาหนดการที่ ให้ แ ก่
กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจาเป็น
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นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ยัง เปิด โอกาสให้กรรมการที่ไ ม่ เป็ นผู้บ ริห ารสามารถประชุ มระหว่ างกั นเองตาม
ความจาเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จานวน 5 ครั้ง ซึ่งจานวนครั้งของการประชุมมี
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการ
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่าน
เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นประจาทุกไตรมาส ในปี 2560ได้ดาเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 5 ครั้ง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรั บปรุงแก้ไข เพื่อช่วยให้การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณา
จากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดย
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยกาหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกาหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร
ในปี 2560 ได้มีการประชุ มคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 ครั้ ง ได้กาหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัทประจาปี 2560 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลาดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจานวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ใน
แบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัท ได้ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่
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เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ
ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance Statements for Director (FSD)
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
ในปี 2560 กรรมการบริษทั และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้
กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง

นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

หลักสูตรการสัมมนา / อบรม / เข้าร่วมกิจกรรม
- อบรมหลักสูตร Global Business Leaders สถาบัน
Cornell University& Lead business Institute
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560
- mai FANZI Club 2017 “บรรยายพิเศษหัวข้อ ESGSustainability & Innovation” ในวันที่ 17-18
กุมภาพันธ์ 2560
- CEO CLUB 2017 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- mai Forum 2017 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 11 Thammasat Leadership
Program (TLP 11) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 – 27
พฤศจิกายน 2560
- “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG
Code ใหม่” ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “การกาหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี
(สมุห์บัญชี)” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รับฟังความคิดเห็น “มาตรการเตือนผู้ลงทุน”
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- “การจัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม ”
- ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยกรมสรรพากร
- “ทาความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม” ในวันที่ 7 ธันวาคม
2560 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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 กรรมการเข้าใหม่
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ผลการดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทจึงได้จัดทาคู่มือสาหรับกรรมการ ดังนี้
คู่มือกรรมการ
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ข้อบังคับบริษัท
6. คู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจาปี พร้ อมกั บ จั ด ท า Presentation เพื่ อ แนะนาลั ก ษณะธุ ร กิ จของบริ ษั ท ให้ แ ก่
กรรมการใหม่
 กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
บริษัทให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้ว
คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้
ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกากับดูแลกิจการ
สาหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายกากับดูแลกิจการและนักลงทุ น
สัมพันธ์ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสานักงาน
ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
8. แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรที่จะ
เป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ ดังนี้
1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้
เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลาดับขั้นตอนต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทางานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กาหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตาแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
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6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กร
และมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลาดับต่อไป
บริษัทได้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการประชุมผลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจาปีเพื่อร่วมกาหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมและปลูกจิตสานึกในการทางานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็น
ผู้บริหารในลาดับต่อไปอย่างต่ อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
9. การดาเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสานึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส
ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
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สารบัญ
สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
1. แนวทางการบริหารจัดการ
2. การกากับดูแลกิจการที่ดี
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม
1. การต่อต้านการทุจริต
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
3.1 การสรรหาและการจ้างงาน
3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
3.3 การพัฒนาบุคลากร
3.4 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
การจัดการคุณภาพอากาศ
การจัดการคุณภาพนาเสีย
การจัดการของเสีย
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สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดระยะเวลาในการด าเนิ นธุ ร กิ จ บริ ษัทและบริ ษัท ย่ อยมุ่ ง มั่ นที่ จะสร้ างการพั ฒ นาอย่ างยั่ ง ยื นในสั ง คม
ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน สร้างสรรค์ คุณค่าและ
ประโยชน์ทังภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่ในระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน อาทิ ความปลอดภัย สิทธิ มนุษยชน พลังงาน การจัดการของเสีย และการดูแลสังคมและชุมชน คือ
“พนักงาน
เข้าใจ
ผู้บริหาร
มีส่วนร่วม
และ
ร่วมกันพัฒนา”
เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยบริษัทส่งเสริมการปลูกจิตสานึก
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ผู้บริหารมีส่วนร่วมเข้าถึง และร่วมกันพัฒนาทังในองค์กร ชุมชน และสังคม ดังนัน บริษัทจึง
ตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงาน ทุกคน ตลอดจนชุมชนและ
สังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนาพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public Company
Limited : CEN ได้จัดทารายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกาหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สาคัญ และการประเมินระดับ
ความสาคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดาเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการดาเนินงานที่สาคัญด้านสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

แนวทางการรายงาน
การจัดทารายงานฉบับนี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดาเนิน
งานที่สาคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ
(Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทาโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทารายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกากับดูแล ส่งเสริม
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ใน
รายงานฉบับนี
บริษัทมี แผนงานที่จะจัดท ารายงานความรั บผิดชอบต่อสังคมเป็นประจาทุ กปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการ
จัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แนวทางและขันตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล
มากที่สุด และสื่อสารผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการเผยแพร่
รายงานฉบับนี เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้ พิจารณา
ประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดี รวมทังเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อ
ความหลาก หลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ทังนี สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจาปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :
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เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2682-6345
E-mail : kenika@cenplc.com



บริษัท แคปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 900/15 อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์ ชัน 19
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2682-6345
โทรสาร : 0-2682-6344
เว็บไซต์ : www.cenplc.com
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นโยบายภาพรวม
บริษัทและบริษัทย่อยได้นำหลักกำร “พัฒนำอย่ำงยั่งยืน” (Sustainable Development) มำเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยวิเครำะห์ผลกระทบและสร้ำงคุณค่ำให้เกิดควำมสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล (CG) ในกระบวนกำรดำเนินธุรกิจ โดยบูรณำกำรให้เกิดควำมเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่กำรใช้
ทรัพยำกรกำรผลิต กำรจัดกำรคลังสินค้ำ และกำรขนส่ง กำรจำหน่ำยให้กับผู้บริโภค และกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์หลังกำรขำย
ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่ อยกำหนดระเบีย บปฏิบัติ ในทุกกระบวนกำรผลิตและกำรบริกำร (CSR in Process)
เพื่อช่วยลดปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักว่ำธุรกิจ ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน
และบริหำรจัดกำรวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ต้องบูรณำกำรสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียมี บทบำทสำคัญในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนิน ธุรกิจ จึงให้
ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสำนเสวนำ กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตำม
บทบำท ของแต่ละภำคส่วนอย่ำงเหมำะสมรวมถึงได้ ทรำบควำมคำดหวัง ควำมต้องกำรของผู้มีส่วน ได้เสีย ทำให้สำมำรถ
ตอบสนองได้อย่ำงถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง โดยจำแนกผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม และพิจำรณำกำหนด
พันธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำม ต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุล

ผู้ถือหุ้น

พนักงำน

สังคม ชุมชน
ลูกค้ำ
สิ่งแวดล้อม

ภำครัฐ

คู่แข่ง

คู่ค้ำ
เจ้ำหนี้
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ผู้มีส่วนได้เสีย


ผู้ถือหุ้น





ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดาเนินงานและการเติบโต
ทางธุรกิจ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ช่องทาง
การมีส่วนร่วม
 การรายงานผลประกอบการทุก
ไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ระบบข่าวตลาด หลักทรัพย์ฯ
และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ประจาปี








พนักงาน

ลูกค้า
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 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม
 ความมัน่ คงในอาชีพ / โอกาส
ความก้าวหน้าในสายงาน
 ความปลอดภัยในการทางานและ
อาชีวอนามัย
 การพัฒนาและการเรียนรู้

 การประชุม การสัมมนา
การฝึกอบรม
 การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การแข่งขันกีฬา
 การเปิดรับความเห็น
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียง
ตามสาย และติดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์

 สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบ
ตรงเวลา
 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร

 ประชุมร่วมกับลูกค้า
 ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์
บริษัท การเยี่ยมเยียนลูกค้า /
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
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การตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ
ด้วยความเท่าเทียมกัน
ไม่กระทาการใดอันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
เผยแพร่สารสนเทศสาคัญ
ทังภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา
ผ่านช่องทางที่กาหนด
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างชัดเจน
ดาเนินธุรกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาล

 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เสมอภาคกัน ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิ
มนุษยชน
 จ่ายค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอย่างเหมาะสม
 ส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน
 จัดช่องทางสื่อสารให้
พนักงานสามารถ เสนอแนะ
หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ
 จัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกที่จาเป็น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และดูแล
สภาพแวดล้อมการทางาน
โดยคานึงถึงความ ปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทางาน
 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อเพิ่ม คุณค่าให้แก่สินค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อสิ่งแวดล้อม
 ได้รับข้อมูลที่จาเป็นต่อการตัดสินใจ
โดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

ช่องทาง
การมีส่วนร่วม
 การมีช่องทางให้ลูกค้าได้
ร้องเรียนหรือ แนะนาเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงาน





คู่ค้า

เจ้าหนี้การค้า

คู่แข่ง

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
 ปฏิบัติตามนโยบายบนพืนฐาน
การแข่งขัน ที่เป็นธรรม เสมอภาค
และเคารพซึ่งกันและกัน
 การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน

 การชีแจงและส่งเสริมให้คู่ค้า
ทราบถึงนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจ
 การเยี่ยมเยือนคู่ค้า เพื่อ
แลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ระหว่างกัน และ
รับฟังปัญหา / ข้อเสนอ แนะ
ต่างๆ
 ความเป็นธรรม และเสมอภาค









การตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
และบริการอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีระบบและช่องทาง
สื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า
สอบถามข้อมูล เสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น และ
ร้องเรียน
นาข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะไป ปรับปรุง
และพัฒนาสินค้าให้
ตอบสนอง ความต้องการ
ของลูกค้า
สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบ
ถึงนโยบาย และจริยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับ
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
อื่นใด นอกเหนือจาก
ข้อตกลงทางการค้า
พิจารณาการจัดซือจัดจ้าง
อย่างเหมาะสม
ตามระเบียบปฏิบัติกาหนด

 จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินธุรกิจ
 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่มีต่อเจ้าหนี โดยเคร่งครัด

 รายงาน : รายงานประจาปี

 ชาระเงินให้เจ้าหนีตรงตาม
กาหนดเวลา และตาม
ข้อตกลง โดยไม่มีการผิดนัด
ชาระ โดยบริษัทใช้วิธีการ
โอนเงินผ่านธนาคาร ใน
ระบบ Media Clearing ซึ่ง
อานวยความ สะดวกแก่
เจ้าหนี

 การแข่งขันอย่างเสรีและดาเนิน
กิจกรรม ทางการตลาดอย่าง
เป็นธรรม

 ช่องทางสื่อสาร : รับข้อมูลจาก
เวทีสาธารณะ

 ดาเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้การค้าและ
การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
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ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน
ภาครัฐ

สิ่งแวดล้อม

การตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
 ไม่ทาลายชื่อเสียงด้วยการ
กล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง

 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

 รายงาน : รายงานประจาปี/
ความรับผิด ชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 กฎระเบียบ : ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และการกากับดูแล กิจการ
 ช่องทางสื่อสาร : การให้ข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องและตรงเวลา/ เว็บไซต์

 ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ อย่างถูกต้อง โปร่งใส
 การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
 การเข้าชีแจงข้อมูลกับ
หน่วยงานราชการที่ กากับ
ดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการ
ดาเนินงานโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกใน
เรื่องความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั่วทังองค์กร
 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิต เครื่องจักร
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

 ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 มีมาตรการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
 มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

 การดูแลสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย
 การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 โครงการเพื่อชุมชน ทังด้าน
อาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
 กิจกรรมสานเสวนาชุมชน
 รับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียน

 แบ่งปันความรู้ ทักษะของ
องค์กรสู่ชุมชน
ในด้านอาชีพ
 โครงการเพื่อชุมชน ทังด้าน
อาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม

สังคมชุมชน
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ช่องทาง
การมีส่วนร่วม

รายงานประจำาปี 2560

การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
1. แนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทดาเนิ นธุรกิจในด้านการลงทุนในบริ ษัทอื่น ได้ แก่ กลุ่มก่ อสร้าง กลุ่มพลังงานและสิ่ง แวดล้อม และกลุ่มอื่ น
มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความ
เชี่ย วชาญ เทคโนโลยี และการจั ดการ เพื่อพัฒ นาประสิทธิ ภาพให้ ธุรกิ จ และสร้างผลตอบแทนให้กับ ผู้ถื อหุ้นในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว” ดังนัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสาคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ทังนี บริษัท ย่อยได้เข้ าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่ งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน การดาเนินงานและการจัดทารายงาน ตลอดจนผลกระทบ
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทและบริ ษัท ย่ อยด าเนิ นธุ ร กิจตามแนวทางการพั ฒนาอย่ างยั่ง ยื น ด้ วยการสร้างจิต ส านึ กให้ ผู้ บริ ห ารและ
พนักงานทั่วทังองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมี
ส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทังด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทางาน การผลิต การจัดหา
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการงาน
เฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ดังนี
ด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจานวน 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะ
กรรมการบริหาร มีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทังสิน จานวน 3 ท่าน ทาหน้าที่ ดูแลให้บริษัทมีการ
บริห ารความเสี่ ยงที่ เหมาะสมและมี ประสิท ธิภาพ โดยให้ค วามสาคัญกั บธุ รกิจหลักของบริ ษัทคื อด้ านการลงทุ น เพื่อให้ส่ ง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทังหลายที่อาจเกิดขึน
ด้านสังคม
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทย่อยมีหน้าที่กาหนด
แนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท ย่อย รวมทังจัดให้มีการดาเนินงาน
ด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งและพั ฒนางานอย่าง
สม่าเสมอ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

137

พัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่กาหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทังจัด
ให้มีการดาเนิน งานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่าเสมอ
ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการอนุรัก ษ์พลั งงาน ของบริษัท ย่อยมี หน้าที่ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้ องกั บนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานที่กาหนดขึน รวมทังควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

2. การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการดาเนิน
ธุรกิจบนพืนฐานของหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยนาหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้ องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็น
ธรรม รับผิดชอบและคานึงถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ พร้อมอยู่
บนพืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กากับดูแลและติดตาม
การทางานของฝ่ายจัดการ
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การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตาม
กรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี
1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการ
แข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซือจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตังแต่การคัดเลือก
และ ประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ
ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทังภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี
ลูกค้า :
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ
ของสินค้าหรือบริการนันๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและ
บริการ รวมทังความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :
(1) ไม่ ใ ช้ โอกาสในการเป็ นผู้บ ริ ห ารหรื อพนั กงานที่ รั บ ผิด ชอบในการจั ด ซื อ จั ด หาบริ การต่ างๆ หรื อเพื่ อหา
ประโยชน์ส่วนตน
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซือ-ขาย สินค้าหรือจ่าย
ค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม
คู่แข่งทางการค้า :
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ บริษัทไม่มีนโยบายในการ
แข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

139

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ภาครัฐ :
ให้ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับหน่วย งานภาครัฐ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทังต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
ทังนี บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถ
ร้องเรียนต่อบริษัท และคาร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดาเนินการอย่างเป็นธรรม
การรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม
การเลียงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลียงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกาหนดแนวปฏิบัติดังนี
1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี
(1) ไม่เป็นการกระทาโดยตังใจเพื่อครอบงา ชักนา หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกานัล)
(4) เหมาะสมกับ สถานการณ์ เช่น การให้ ของขวัญเล็ กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรื อ
ปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด
2. การเลียงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทาได้
แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตามขันตอนตามข้อกาหนดค่าใช้จ่ายในการ
ทางาน
3. พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ
ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และนาส่ง
ของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนาไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตาม
ความเหมาะสม
ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไม่ได้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอื่น
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สิ นทางปัญญาของบริ ษัทและบริษัท ย่อย ได้แก่ ลิขสิ ทธิ์ต่างๆ สิ ทธิบัต ร เครื่องหมายการค้า ความลับทาง
การค้า เป็นสิ่งสาคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมี
หน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทังหมด และใช้สิทธิ์เหล่านันอย่างรับผิดชอบ
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นอกจากนี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่นด้วย
ในปี 2560 บริษัทไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัทได้นากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือก
วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า ใช้พลังงานจาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการจัดซือเป็นกระบวนการสาคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือก
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทังพนักงาน และผู้ส่งมอบมีการ
ปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัด
การพลังงาน การจัดการนา การจัดการของเสีย
บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงคุณภาพ ปริมาณ
และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อกาหนดขันต่าตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี
ISO 9001
มาตรฐานการประเมินคู่ค้า
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกาหนด
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกาหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กาหนด

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

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้ า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจาหน่ายอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัด การด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทาให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการ
ดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการ
จัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

141

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและ พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุม
การผลิต การจัดการของเสีย ทังนี เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ ดาเนินธุรกิจร่วมกัน
ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นัน ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านัน ไม่ได้จากัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดาเนิน
ธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสาคัญ อันนาไปสู่ความสาเร็จ
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี
(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สินค้าหรือบริการนันๆ
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ
รวมทั งความรวดเร็ วในการตอบสนองหรือส่ง มอบ และการดาเนิ นการอย่ างถึง ที่สุ ดเพื่อให้ ลูกค้าได้ รับ การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย มิชอบ
(7) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการ
ลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและดาเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP
ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทาการ
ตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนีบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ทังด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความ
มั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทย่อยได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
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รายงานประจำาปี 2560

การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม
1. การต่อต้านการทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้ สินบนและการคอร์รัปชั่น
เป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่มี
นโยบายเสนอสินบนหรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือ
คงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหาร
และพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการ
ทุจริต
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดย
ส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ พนั กงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน และนอกจากนันบริษัทยังกาหนดให้
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” เพื่อสื่อสารให้ระดับ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนาไปสู่ การปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้กาหนดขันตอน
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี
คณะกรรมการบริษัท
- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กากับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทังองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการตรวจสอบ
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ทาหน้าที่พิ จารณาสอบทานระบบการควบคุ มภายใน ระบบบริห ารความเสี่ย ง และความเสี่ย งด้ านทุจริต และ
คอร์รัปชั่น
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทาหน้ าที่ ใ นการจั ด ให้ มีร ะบบการควบคุมภายในที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล มี การตรวจสอบ ติ ด ตาม
ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทังนี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยกาหนดเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 โดยได้ ด าเนิ นการจั ด ท า “นโยบายการต่ อต้ า นการทุ จริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น ” และเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งประกอบด้วย
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1. บทนา
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขต
4. คานิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั่น
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
7. การประเมินความเสี่ยงของการคอร์รัปชั่น
8. การควบคุม
9. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
10. ทรัพยากรบุคคล
11. การอบรมและการสื่อสาร
12. กรณีมีข้อสงสัย
13. การรายงานการพบเห็นการทุจริตให้สินบนและการคอร์รัปชั่น
14. การปกป้องดูแลพนักงาน
15. การฝ่าฝืนนโยบาย
16. การกากับติดตามและสอบทาน
17. ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
18. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
19. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นและการรักษาความลับ
20. การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
21. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
จากการที่บริษัทได้ เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตอีกครัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทังโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีมีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ส่งผลให้ปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน
ไม่ว่าบุคคลนันจะมีถิ่นกาเนิด สัญชาติ เชือชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็น
ปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน ศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทังมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและ
ยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ค วามสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ สม่าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกาหนดช่องทางที่
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สามารถร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมายพร้อมทังมีกระบวนการแก้ไข มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สาคัญและมีคุณค่ายิ่งสาหรับบริษัท และเป็นปั จจัยที่สาคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการ
สร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาในศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี
(1) ปฏิบัติต่ อพนักงานด้ วยความสุภ าพ และให้ค วามเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีข องความเป็ น
มนุษย์
(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4) การแต่งตังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตังอยู่
บนพืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน
(5) ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตังอยู่บนพืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาหนด
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทาผิด โดย
กาหนดเป็น นโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทาผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่อง
ที่อาจเป็นการกระทาผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทังการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรื อ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกาหนด
บริษัทจะรับฟังและดาเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครอง
ผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บ
รั กษาข้ อ มู ล ของผู้ ร้ องเรี ย นและผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ไว้ เ ป็ น ความลั บ โดยจ ากั ด เฉพาะผู้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
(2) ผู้ไ ด้ รับ ข้ อ มูล จากการปฏิ บั ติห น้ าที่ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ เรื่องร้องเรีย น มีห น้ าที่เ ก็ บ รักษาข้ อมู ลข้ อร้ องเรี ยนและ
เอกสารหลักฐานของผู้ ร้องเรีย นและผู้ใ ห้ข้อมูลไว้เป็ นความลั บ ห้ ามเปิดเผยข้ อมูล แก่บุ คคลอื่นที่ ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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(3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การกากับดูแล
กิจการที่ดี”)
3.1 การสรรหาและการจ้างงาน
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึด
หลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทังในด้านเพศ เชือชาติ ศาสนา
ซึ่งในปี 2560 นี บริษัทมีจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 18 คน และยังคงดาเนินการจัดทา
แผนอัตรากาลังคนให้สอดคล้องการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสาคัญต่อการจัดสรร
ทรั พยากรในจุด ที่ ก่อให้ เ กิด มูล ค่าเพิ่ม หรื อมี ความจาเป็ นต่ อเนื่ องจากการลงทุ น ตลอดจนปรั บ ขันตอนการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ การดารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสาเร็จของ
งานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของ พนักงานอย่างเท่าเทียมทัง ชาย – หญิง ผู้ที่มี
ความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมี
การพัฒนาผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนีบริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของ
พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี
- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสารองเลียงชีพ สหกรณ์
ออมทรัพย์ เงินบาเหน็จ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
ค่าพาหนะ ค่านามัน เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
สมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน (work – life balance)
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางาน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี
1. Happy Body (สุขภาพดี)
 ตรวจสุขภาพประจาปี
 ตรวจหาสารเสพติด
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2. Happy Heart (น้าใจงาม)
ส่งเสริมให้พนักงานมีนาใจเอืออาทรต่อกัน
 กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์
 กิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปัน
รอยยิมเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
 กิจกรรมเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิม

3. Happy Society (สังคมดี)
ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี เอือเฟื้อต่อชุมชน
ที่ตนทางานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคม
และสภาพแวดล้อมที่ดี
 กิจกรรมแสงแห่งรอยยิม “สร้างห้องสมุด”
 กิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
 กิจกรรมอาสาปันความดี ทาดีเพื่อพ่อ
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองนาหู
 กิจกรรมอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะสะเก็ด
กับชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพืนบ้าน
4. Happy Family (ครอบครัวดี)
 กิจกรรมรดนาดาหัวขอพรจากผู้ใหญ่

3.3 การพัฒนาบุคลากร
บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทางานที่กาหนด ส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรู้ ความสามารถในด้ านต่ างๆ ซึ่งการมีวัฒ นธรรมองค์ กรที่ เข้ มแข็ ง รวมทังการสร้ างผู้ นาในทุ กระดับ ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม พร้อมที่จะนาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
ทุกคนได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ าขององค์กรเป็นอย่างมาก ตังแต่อดี ตจนถึงปัจจุบั น
พนักงานทุกคนทุกระดับตังแต่ระดับปฏิ บัติการจนถึง ระดับจัดการมีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่ อ
เตรียมพร้อม ต่อการเติบ โตของตนเองและบริษัทอย่างยั่ งยืนตั งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนา
พนักงานของบริษัท
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3.4 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริ ษัท และบริษัท ย่อยให้ ค วามส าคัญ ต่ อการบริ หารจัด การด้านความปลอดภั ย ด้วยการกาหนดนโยบายความ
ปลอดภัยอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม รวมทังมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(คปอ.) เป็นตัวแทน ของพนักงานในการเสนอความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพไม่ปลอดภัยในการทางานโดยมีการ
ดาเนินการ ดังนี

บริษัทย่อย
RWI
UWC

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
กฎหมายกาหนด
จานวน
คณะกรรมการ (คน)
จานวนกรรมการ
จานวนลูกจ้าง (คน)
พนักงาน (คน)
(คน)
ชาย หญิง รวม
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
163
11
2
13
100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน
7
400
15
2
17
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน

1. จป.ระดับบริหาร
2. จป. ระดับหัวหน้างาน
3. จป. ระดับวิชาชีพ
รวม
รายละเอียด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการทางาน
- น้อยกว่า 3 วัน
- มากกว่า 3 วัน

ชาย
11
18
1
30

จานวน (คน)
หญิง
รวม
3
14
7
25
1
10
40

ปี 2560
31 คน

ปี 2559
32 คน

12 คน
3 คน

4 คน
ไม่มี

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดย
กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานและนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น มีการอบรมพนักงานบริษัทย่อยในเรื่องของความปลอดภัยใน
การทางาน
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การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
บริ ษัท ย่ อยสร้างจิต ส านึ กด้านความปลอดภัย และสุ ขภาพ โดยคลอบคลุ มความปลอดภัย ส่ วนบุ คคลและความ
ปลอดภัย ในกระบวนการผลิต กระบวนการทางานทังระบบ รวมทังได้เชิญวิทยากรภายนอกมาจัดอบรม “เรื่องการเฝ้าระวัง
และดูแลสุขภาพพนักงาน”
โครงการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข”
หลักสูตร ปั จจัย สิ่งคุ กคามที่ มีผ ลต่อสุขภาพของพนักงานในการ
ทางาน และการจัดการความเครียดในการทางาน

โครงการ “อนุรักษ์การได้ยิน”
หลักสูตร อันตรายจากเสียงดัง

จัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย 2560”

จัดกิจกรรม “ความปลอดภัยวันพุธ”

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความ
เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัด
กิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าทางาน
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การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย
บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านีให้
ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อนา (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
เครนยกเครื่อง

การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย
บริษัทย่อยได้ดาเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อป้องกันอันตราย ต่อ
สุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)
และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่
ภาชนะบรรจุ สารเคมี ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล รวมถึงมีการ
ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี สารเคมีหกรั่วไหลเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึนด้วย

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและ
นามันหกรั่วไหลและหม้อไอนารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่างสม่าเสมอและฝึกซ้อมแผน
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทางาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและ
บริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง
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4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจการของบริษัทและ
บริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทังช่วยลดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้ อม บริษัทมี แนวทางในการด าเนินการด้ านสั งคมและการพัฒ นาชุ มชน โดยการด าเนินกิจกรรมที่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดาเนินกิจการขององค์กร ทังนี บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้
สาหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม
การศึกษา
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง)
โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น
- วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
สิ่งแวดล้อม
โครงการอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้
โครงการมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สังคม
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการรดนาดาหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด
โครงการอาสาปันความดีทาดีเพื่อพ่อ
โครงการเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิม
โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิมเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โครงการ CSR แสงแห่งรอยยิม
โครงการสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ให้พนักงานเข้าใจถึง
ความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทังบริษัทและบริษัทย่อย
ยังจัดกิจการรมที่รวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
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โครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ้ม
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในชุมชนที่บริเวณโรงงาน
บริษัทย่อยตังอยู่ หรือชุมชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทมอบเสาส่งสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทังยังสนับสนุน อุปกรณ์
การเรียนการสอนทางไกล ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นต่างๆ ให้แก่
นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดาเนินโครงการนีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดโครงการขึนที่โรงเรียนบ้านละกอ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการร่วมสนับสนุนท้องถิ่นจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ในปี 2560 บริษัทย่อยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึนที่ อบต.ดอนมนต์ อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ
โรงเรียนวัดห้วยโป่งและชุมชนมาบตาพุด จังหวัดระยอง

การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตสานึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั ง
องค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบ
กับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ
ต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มี ความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจที่ผ่านมา
จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับคาข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตัง
ทังนี บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึน เพื่อมิให้
สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน
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การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วทังองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึน โดยจัดให้มีคณะทางานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นคณะทางานของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทังได้รั บความร่วมมือจากพนั กงานทุ กคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติต ามระบบ
มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม ISO 14001

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยกาหนดนโยบายการจั ดการอนุรั กษ์พ ลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกาหนดเป้ าหมายเพื่อใช้ เป็นแนว
ทางการ ดาเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทังองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน
นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวั ฒนธรรมองค์กร และสร้ างจิตสานึกให้พนั กงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ
จัดการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัด การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึ งผลกระทบทางด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในทุกขันตอนการผลิต ตังแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจาหน่าย การใช้งาน การจัดการของ
เสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตังแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ลดการใช้
ใช้ซา นากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบาบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดารงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน
การจัดการด้านพลังงาน
บริ ษัท ย่ อยด าเนิ นการบริ ห ารการจั ด การควบคุมการใช้พ ลั ง งานในอาคารส านั กงาน และโรงงาน โดยจั ด ให้ มี
คณะท างานการจัด การพลั ง งาน โดยให้ ค วามสาคัญ กั บการลดการใช้ พลั ง งาน และลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้
สานักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม
แผนงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตังไว้

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทย่อยเน้นการดาเนินธุรกิจเชิงรุก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนยาวนานโดยปฏิบัติ
ตาม หลักการระบบมาตรฐาน ISO 14001 ควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึน นอกจากนัน ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย
ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทังนี กระบวนการทางานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติ ดตาม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่าเสมอซึ่งทาให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนีบริษัทยังคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ
บริษัทอีกด้วย

การจัดการคุณภาพอากาศ
บริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการ
การผลิตเป็นประจาทุกปี เพื่อป้องกันมลพิ ษและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุ ณภาพอากาศไม่ให้ส่งผล
กระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี
มลภาวะทางอากาศของUWC
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง
ดัชนีที่ตรวจวัด
ฝุ่นละออง (TSP)

หน่วย
มิลลิกรัม/ลบ.เมตร

ผลการตรวจวัด
47

มาตรฐาน
240

มลภาวะทางอากาศของ RWI
ควบคุมโดยมีระบบบาบัดอากาศ (Scrubber) ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและทาการตรวจวัด
พารามิเตอร์
1. Air Emission Quality 1) Hydrogen Chloride (HCL)
Monitoring
2) Phosphate
3) Sulfur Dioxide (SO2)
4) Carbon monoxide (CO)
2. Working Area Air
1) Hydrogen Chloride
Quality Monitoring 2) Benzene
3) Lead (Pb)
3. Sound Level
8 hrs. (Working hours)
Monitoring
- 1st Drawing
(8 ชม. การทางาน)
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling
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ระบบ
บาบัด
Scrubber
Scrubber
Scrubber
-

-

หน่วยวัด

ค่ามาตรฐาน

ค่าที่วัดได้

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

200
60
690

4.890
0.736
<1.03
175.6
0.835
0.035
-

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

<2
<0.5
<0.05
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90

85.6
83.6
84.3
80.6
83.1
69.9
84.6
79.0
75.6

พารามิเตอร์

ระบบ
บาบัด

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

4. Heat Stress
Monitoring

หน่วยวัด

ค่ามาตรฐาน

ค่าที่วัดได้

องศา
เซลเซียส

งานปาน
กลางไม่เกิน
32 0C

31.1
31.4
30.9
30.6
30.9
30.2
31.0
31.2
31.5

-

สารเคมีในบรรยากาศของ UWC
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการทางาน
ดัชนีที่ตรวจวัด

หน่วย

ผลการวิเคราะห์

มาตรฐาน

Sodium Hydroxide
mg/m3
<0.76
2
Hydrogen Chloride
Ppm
1.119
5C
3
Inhalable Dust
mg/m
0.170
15
3
Zinc Oxide : Inhalable Dust
mg/m
0.656
15
หมายเหตุ : C = ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทางาน

การปล่อยทิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่า
ไม่เกินมาตรฐานดังนี
แหล่งกาเนิด
ปล่อง SGI
เชือเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ

พารามิเตอร์
Ø ของปล่อง
อุณหภูมิภายในปล่อง
ความเร็วลมในปล่อง
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง
ปริมาณออกซิเจน (O2)
ปริมาณฝุ่น (TSP)
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO as NO2)

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

ปริมาณที่
ตรวจวัดได้
1.20
395
3.91
265.52
17.7
3.9
< 1.3
4.7

ค่ามาตรฐาน
60
20
120
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การจัดการคุณภาพน้าเสีย
บริ ษัท ย่อยมี ระบบการควบคุ มคุณ ภาพนาที่ ป ล่อยออกจากกระบวนการผลิ ตโดยจะนามาบ าบั ดทางเคมี เพื่อให้
คุณภาพนาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด ซึ่งนาเสียจากกระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงาน
แต่จะมีบ่อพักนา และนานากลับมาใช้มาในกระบวนการผลิตอีกครัง หรือนามารดนาต้นไม้ เป็นต้น
ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบนาเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ดังนี
ระบบนาเสียจากการผลิตของ UWC
Parameter

ค่ามาตรฐาน

ค่าที่วัดได้

1. PH

5.5 – 9.0

8.6

2. Total Suspended Solids (TSS)

50 mg / l

10

3. Total Dissolved Solid (TDS)

3,000 mg / l

2,826

4. Chemical Oxygen Demand (COD)

120 mg / l

<40

5 mg / l

1.8

5. Zinc

ระบบนาเสียจากการผลิตของ RWI
พารามิเตอร์
1. pH
2. Total Suspended Solids
3. Total Dissolved Solids
4. Oil & Grease
5. Chemical Oxygen Demand
6. Biology Oxygen Demand
7. Dissolved Oxygen

ระบบบาบัดน้าเสีย

ผ่านระบบบาบัดทางเคมี
ของหน่วยงานเคมีและ
นาเสีย

ค่ามาตรฐานจากการนิคมฯ
5.5 – 9.0
<200 mg / l
<3,000 mg / l
< 10 mg / l
< 750 mg / l
<500 mg / l
-

ค่าที่วัดได้
7.1
<2.5
1,640
<5
17
2
7.28

การจัดการของเสีย
บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตหรือสารเคมี ซึ่งบริษัทย่อยมี การจัด การขยะทั่วไป ขยะนากลั บมาใช้ ใหม่ได้ และขยะย่ อยสลายถูกวิ ธี
สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการ
จัดทาข้อปฏิบัติการกาจัดตังแต่การคัดแยก ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และ
คัดเลือกผู้รับเหมากาจัดขยะที่ ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมในบริษัทย่อยและ
สังคม ดังนี
การจัดการของเสียของ UWC
กากของเสีย
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วิธีการกาจัด

บริษัทที่กาจัด

1. ขยะมูลฝอย
2. เศษลวดและโลหะ

นาไปคัดแยกฝังกลบ
นากลับไปหลอมใหม่

สานักงานเขตมีนบุรี

3. ตะกอนจากการบาบัดนาเสีย

ปรับเสถียรและฝังกลบ

บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ จากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2560

- ห้างหุ้นส่วนจากัด ถีระวงษ์ รีไซเคิล
- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จากัด

กากของเสีย

วิธีการกาจัด

บริษัทที่กาจัด

4. สังกะสีฝุ่นและเม็ด

Reuse

- บริษัท ยูนิคอร์มาร์เก็ตติง เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จากัด
- ห้างหุ้นส่วนจากัด สามพรานฟาวน์ดีร์
- บริษัท นวภัทรกิจ จากัด
- ห้างหุ้นส่วนจากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์

5. นามันไฮโดรลิคเก่า

Reuse

บริษัท แซนด์ซอร์ จากัด (มหาชน)

6. กรดเกลือเสื่อมสภาพ

แปรสภาพนาไปใช้ใหม่

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จากัด (มหาชน)

การจัดการของเสียของ RWI
กากของเสีย
1. ขยะมูลฝอยจากสานักงาน
2. เศษลวดและเศษโลหะ

วิธีการกาจัด
นาคัดแยกและเผา
- นากลับไปหลอมใหม่
- นากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ
- คัดแยกประเภทเพื่อ
จาหน่ายต่อ

บริษัทที่กาจัด
เทศบาลมาบตาพุด

หมายเหตุ

บริษัท ส.โชคชัย จากัด

3. ตะกอนจากการบาบัดนาเสีย
4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบู,่ หลอดไฟ,
เศษผ้าเปื้อนนามัน ,
กากตะกอนนาเสีย)
5. กรด HCL เสื่อมสภาพ

ปรับเสถียรและฝังกลบ

บริษัท เบตเตอร์
เวิลด์กรีน จากัด (มหาชน)

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

6. กรวดปนตะกั่ว

นากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล
บริษัท เอสซี แอนด์ซัน
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

อ้างอิงตาม
ใบอนุญาตกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
(1) รายได้
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยมี ร ายได้ ร วมในปี 2560 จานวน 2,550.55 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 569.57 ล้ านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีจานวน 1,980.98 ล้านบาทหรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.75 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจานวน 1,560.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 397.63 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 34.19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 1,162.95 ล้านบาท เนือ่ งจาก
 บริษัทย่อย (บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)) (RWI) มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายลวดเหล็ก
แรงดึง สูงทั้ง ชนิดเส้นเดี่ ยวและตีเกลียว ลวดเชื่อมไฟฟ้า ลวดตะแกรงเหล็ ก ลวดปลอกและลวดสปริง ในปี 2560 จานวน
925.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 326.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 54.59 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีจานวน 598.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีราคาขายสินค้าและปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยรายได้หลักมาจาก
การขายลวดแรงดึ งสู งชนิ ดเส้ นเดี่ย ว ในอัต ราร้ อยละ 58.78 ลวดเหล็กแรงดึง สู งชนิด ตี เกลีย ว อั ต ราร้อยละ 37.66 และ
ผลิตภัณฑ์อื่นอัตราร้อยละ 3.56 ของยอดขาย
 บริษัทย่อย (บริษัท เอ็นเนซอล จากัด) (ENS) มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความ
ร้อนในปี 2560 จานวน 237.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 3.84 ล้านบาท หรือเพิ่มประมาณร้อยละ 1.64 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 234.05 ล้านบาท
 บริษัทย่อย (บริษัท เอื้อวิทยา จากัด (มหาชน)) (UWC) มีรายได้จาการขายสินค้าต่อไปนี้
- รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทโซ่เฟือง มอเตอร์ และเกียร์ต่าง โดยในปี 2560 มียอดขาย
จานวน 11.31 ล้านบาท ลดลงจานวน 7.65 ล้านบาท หรือ ลดลงประมาณร้อยละ 40.35 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 18.96 ล้านบาท โดยสินค้าดังกล่าวบริษัทจะนาเข้าจากต่างประเทศมาขาย
เมื่อมีคาสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น
- รายได้จากการลงทุ นในบริษัท ย่อยซึ่งประกอบธุร กิจขายผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร จานวน 30.72 ล้านบาท
ลดลงจานวน 13.82 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 31.03 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกั นของปีก่อน
ซึ่งมีจานวน 44.54 ล้านบาท
- รายได้ จากการลงทุนในบริ ษัท ย่อยซึ่ง ผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้าให้ แก่ การไฟฟ้าส่วนภู มิภ าค จานวน 355.39
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 84.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31.14 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีจานวน 271.01 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการจานวน 932.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 150.03 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.18 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเดีย วกันของปีก่อนซึ่งมีจานวน 782.10 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก
บริษัทย่อย (UWC) เนื่องจากส่งมอบงานได้เพิ่มขึ้น
 ขาดทุนจากการเงินลงทุนจานวน 30.74 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น จานวน
5.29 ล้านบาท ตัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า จานวน 2.41 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจานวน 33.63 ล้านบาท
เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
 สาหรับรายได้อื่นในปี 2560 มีจานวน 88.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
30.30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 67.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจำาปี 2560

รายการ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้เงินปันผล
อื่นๆ
รวม

2560
2559
2558
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
4.18
6.15
4.82
6.54
49.83 56.25
24.56 36.13
20.66 28.03
35.55 40.13
32.31 47.56
38.49 52.23
0.98
1.11
0.24
0.35
0.64
0.87
2.22
2.51
6.69
9.81
9.09 12.33
88.58 100.00
67.98 100.00
73.70 100.00

 บริ ษัท ย่ อยรำยได้ จำกกำรขำยเศษวั ต ถุ ดิ บ ในปี 2560 จำนวน 49.83 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ น 25.27 ล้ ำนบำท
เนื่องจำกรำคำขำยเศษลวดสูงขึ้นและบริษัทมีปริมำณกำรผลิตสูงขึ้น จึงทำให้เศษลวดในกำรผลิตสูงขึ้น
 บริ ษัทและบริ ษัท ย่ อยมี ดอกเบี้ ย รับ ในปี 2560 จำนวน 35.55 ล้ำนบำท โดยเป็ นดอกเบี้ ย รับ จำกเงินฝำก
ธนำคำร, รับจำกกำรนำเงินฝำกไว้เป็นประกันกำรซื้อขำยตรำสำรทุน และดอกเบี้ยรั บจำกลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของ
บริษัทย่อย (ENS)
(2) กาไรขั้นต้น
สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัท ย่อยมีกำไรขั้ นต้นจำกกำรขำยสินค้ำและงำนบริกำรจำนวน 168.16 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 6.75 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรำกำไรร้อยละ 7.56 เนื่องจำกรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำบริษัทย่อย (RWI), งำนบริกำรที่ส่งมอบของบริษัทย่อย (UWC) มีส่วนต่ำงของกำไรที่มำกขึ้น และบริษัทย่อย บริษัท
ยูดับบลิวซีโกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB) มีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น แต่ยังมีผลขำดทุนจำกโรงไฟฟ้ำที่บุรีรัมย์ที่มีกำร
เริ่มจำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ซึ่งยอดรวมทั้งปียังเป็นขำดทุน จึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลง
 บริษัทย่อย (RWI) กำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 15.06 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไร
ขั้นต้น ร้อยละ 10.51 เนื่องจำกรำคำขำยและปริมำณกำรขำยลวดเหล็กแรงดึงสูงเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้บริษัทมีกำรควบคุมและ
บริหำรจัดกำรด้ำนต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้ดีขึ้น
 บริษัทย่อย (UWC, WJC) กำไรขั้นต้นจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 8.52 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.25 เนื่องจำกรำยได้จำกงำนที่ส่งมอบในปี 2560 มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
(3) ค่าใช้จ่าย
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 2,899.22 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 712.07 ล้ำนบำท จำกปี 2559
ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น 2,187.15 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ 32.56 โดยมีสำเหตุดังนี้
 ต้นทุ นขำยสิ นค้ ำ จำนวน 1,471.82 ล้ ำนบำท เพิ่ มขึ้ น 399.10 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 37.20 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 1,072.72 ล้ำนบำท โดยผันแปรไปตำมปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้น และ
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของต้นทุนโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มีกำรเริ่มจำหน่ำยไฟฟ้ำ
ต้นทุนจำกกำรให้บริกำรของบริษัทย่อย จำนวน 852.73 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 127.35 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นประมำณร้อยละ
17.56 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 725.38 ล้ำนบำท โดยผันแปรไปตำมปริมำณงำนโครงกำรที่ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย จานวน 39.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 2.71 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน จานวน 37.11 ล้านบาท เนื่องจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายและ มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห าร จานวน 240.33 ล้ านบาท ลดลงจ านวน 37.34 ล้ านบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 277.67 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 237.71 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (PLE) ขาดทุน
จากการด้อยค่าของเครื่องจักร จานวน 22.40 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทไดเมท สยาม จากัด มหาชน (DIMET) จานวน 110.75 ล้านบาท และ บริษัทย่อย บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จากัด
(EBM) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนกิจการค้าร่วม บริษัท ซั นฟลาวเวอร์ กรีน จากั ด (SFG) จานวน 54.95 ล้านบาท
รวมทั้งมีการด้อยค่าของค่าความนิยมของ บริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอร์ยี่ จากัด (PGE) จานวน 52.32 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงินจานวน 56.81 ล้านบาท ลดลง 8.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.93 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 65.25 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
(4) กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
 สาหรับปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 156.66 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 33.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดีย วกั นของปี ก่อน ซึ่ งมี ผลขาดทุน จานวน 123.20 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษัท มีค่ าใช้ จ่ายอื่ นเพิ่ มขึ้ นจานวน 228.69
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการด้อยค่าเงินลงในบริษัทร่วม (DIMET) และกิจการค้าร่วม (SFG) รวมทั้งมีการด้อยค่าของค่าความ
นิยมของบริษัท (PGE) ด้วย

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 บริ ษัทและบริษัท ย่อย มีสิ นทรัพ ย์รวมจานวน 6,052.98 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 125.35
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจานวน 5,927.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184.55 ล้านบาท ลดลงจานวน 476.65 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ซึ่งมี
จานวน 661.20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่ อย(UWC) นาไปจ่ายชาระหนี้ เงินกู้ระยะสั้ นจากสถาบันการการเงิน บริษัทย่อย
(ENS) จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และบริษัทย่อย(RWI) นาไปจ่ายชาระหนี้ค่าวัตถุดิบต่างประเทศ และนาไปลงทุนในเงิน
ลงทุนระยะสั้น
- เงินลงทุ นระยะสั้น จานวน 630.08 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ นจานวน 299.49 ล้ านบาท จากสิ้ นปี 2559 ซึ่ง มีจานวน
330.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (RWI) นาเงินมาลงทุนในกองทุนของธนาคารแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จานวน 941.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 282.30 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559 ซึ่งมี
จานวน 659.19 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอกสุทธิเพิ่มขึ้น 296.40 ล้านบาท
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าลดลง จานวน 24.09 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น -บุคคลภายนอกลดลง 10.89 ล้านบาท, รายได้
ค้างรับ-บุคคลภายนอกลดลง 24.23 ล้านบาท
- เงิ นให้ กู้ยื มระยะสั้ น จานวน 8.86 ล้ านบาท ลดลง 3.64 ล้ านบาท จากสิ้ นปี 2559 ซึ่ ง มี จานวนเงิ น 12.50
ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือสุทธิ จานวน 793.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 168.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.86
จากสิ้นปี 2559 ซึ่งมีจานวน 625.77 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจานวน 46.73 ล้านบาท วัสดุโรงงาน
เพิ่มขึ้นจานวน 13.30 ล้านบาท งานระหว่างทาเพิ่มขึ้นจานวน 123.99 ล้านบาท โดยบริษัทย่อย (UWC) มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
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จำนวน 42.99 ล้ำนบำท วัสดุโรงงำนเพิ่มขึ้ นจำนวน 13.02 ล้ำนบำท และงำนระหว่ำงทำเพิ่มขึ้นจำนวน 120.09
ล้ำนบำท สำหรับบริษัทย่อย (RWI) มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจำนวน 3.75 ล้ำนบำท งำนระหว่ำงทำเพิ่มขึ้น 3.99 ล้ำนบำท แต่สินค้ำ
สำเร็จรูปลดลงจำนวน 15.23 ล้ำนบำท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 47.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 18.66 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2559 ซึ่งมี จำนวน
28.36 ล้ำนบำท เนื่องจำกภำษีซื้อที่ชำระเกินเพิ่มขึ้น
- เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค้ำประกันเพิ่มขึ้นจำนวน 39.70 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทย่อย (UWC) นำไปฝำก
ค้ำประกันต่อสถำบันกำรเงินเพื่อให้ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้ำตำมสัญญำงำนโครงกำร
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 122.08 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 105.13 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2559 ซึ่งมี จำนวน
227.21 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทย่อย (UWC) ขำดทุนจำกกำรด้วยค่ำเงินลงทุนในบริษัท DIMET จำนวน 110.75 ล้ำนบำท
ส่วนแบ่งขำดทุน จำนวน 6.26 ล้ำนบำท และมีกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มอีก 3 บริษัทจำนวน 11.88 ล้ำนบำท
- เงินลงทุนในกิจกำรค้ำร่วม ลดลงจำนวน 59.47 ล้ำนบำท จำกสิ้นปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 59.47 ล้ำนบำท โดย
ลดลงจำกบริษัทย่อย EBM ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัท SFG จำนวน 54.95 ล้ำนบำท และกลับรำยกำรเจ้ำหนี้
จำกซื้อบริษัทย่อย จำนวน 4.52 ล้ำนบำท เนื่องจำกยังไม่ได้จ่ำยชำระค่ำหุ้น
- ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 1,885.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 88.39 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตรำ
ร้อยละ 4.92 จำกสิ้นปี 2559 ซึ่งมีจำนวน 1,797.55 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นทั้งจำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรจำนวน 190.94
ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นจำกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำที่ดินใหม่ จำนวน 54.12 ล้ำนบำท แต่ลดลงเนื่องจำกกำรตัดค่ำเสื่อม
รำคำของบริ ษัท และบริษัทย่ อย จำนวน 134.09 ล้ ำนบำท และลดลงจำกบริ ษัทย่ อย (PLE) บั นทึ กค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
เครื่องจักร จำนวน 22.40 ล้ำนบำท
- ค่ำควำมนิยมจำนวน 46.29 ล้ำนบำท ลดลง 52.32 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 53.05 จำกสิ้นปี 2559
ซึ่งมีจำนวน 98.60 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของบริษัท (PGE)
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 377.69 ล้ำนบำท ลดลง 49.16 ล้ำนบำท หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 11.51 จำกสิ้นปี
2559 ซึ่ งมีจำนวน 426.85 ล้ำนบำท โดยซื้อเพิ่มระหว่ ำงปี 0.13 ล้ำนบำท และลดลงจำกกำรตัด จำหน่ำยจำนวน 49.29
ล้ำนบำท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 81.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 10.76 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ
15.13 จำกสิ้นปี 2559 ซึ่ง มีจำนวน 71.14 ล้ ำนบำท โดยเพิ่ มขึ้ นเนื่องจำกบริษัทย่ อย (ENS ) มี ค่ำอุป กรณ์ จ่ำยล่ วงหน้ ำ
จำนวน 23.19 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นจำกบริษัทย่อย (UWC) มีภำษีเ งินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่ จ่ำยรอขอคืนของปี 2560
และปี 2559 แต่ลดลงจำกกำรได้รับคืนภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำยที่ขอคืนของปี 2558

3. คุณภาพของสินทรัพย์
 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้สุทธิในปี 2560 จำนวน 684.71 ล้ำนบำท โดยเป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อยทั้งจำนวน
เนื่องจำกลูกหนี้ในส่วนของบริษัท จำนวน 84.17 ล้ำนบำท ได้มีกำรบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว โดยสำมำรถ
แบ่งแยกลูกหนี้ได้ตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้
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อายุหนี้ค้างชาระ
ลูกหนี้ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้เกินกาหนดชาระ
0 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

2560
2559
2558
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
546.91 67.99
259.27 50.79
258.84 46.39
137.74 17.13
1.95
0.24
117.78 14.64
804.38 100.00
(119.67) 14.88
684.71 85.12

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

112.29 20.13
62.68 11.23
124.15 22.25
557.96 100.00
(141.48) (25.36)
416.48 74.64

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 804.38
ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 119.67 ล้านบาท ทาให้มีลูกหนี้การค้าสุทธิประมาณ 684.71 ล้านบาท โดยเป็น
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระจานวน 546.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.99 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชาระไม่เกิน 6 เดือน จานวน
137.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.13 (ลูกหนี้บริษัทย่อย (RWI) จานวน 73.10 ล้านบาท และบริษัทย่อย (UWC) จานวน
63.41 ล้านบาท) ลูกหนี้ค้างชาระเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 1.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 และลูกหนี้
การค้าที่ค้ างชาระเกิน 12 เดือน จานวน 117.78 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 14.64 (เป็นลู กหนี้ของบริษัทจานวน 84.18
ล้านบาท (บริษัทได้ดาเนินการฟ้องร้องและดาเนินคดีแล้ว) ลูกหนี้ของบริษัทย่อย (RWI) จานวน 2.46 ล้านบาท และลูกหนี้ของ
บริษัทย่อย (UWC) จานวน 30.71 ล้านบาท) สาหรับค่าเผื่อหนี้สงสูญจะสูญจานวน 119.67 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญลูกหนี้ของบริษัทจานวน 84.18 ล้านบาท ลูกหนี้ของบริษัทย่อย (RWI) จานวน 2.46 ล้านบาท ลูกหนี้ของบริษัทย่อย
(UWC) จานวน 27.87 ล้านบาท (ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-EMC จานวน 14.12 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
บริษัทย่อยได้รับชาระคืนทั้งจานวนแล้ว) ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาแล้วว่า เป็นจานวนที่เพียงพอและเหมาะสม
สาหรับนโยบายการให้เ ครดิตทางการค้ านั้ น โดยปกติ บริษัทย่อยจะให้ เครดิตทางการค้าประมาณ 7 – 90 วั น
โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกาหนดกับลูกค้า และ
ให้เครดิตทางการค้าระยะสั้นสาหรับลูกค้ารายใหม่ โดยปี 2560 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 95 วัน ซึ่งลดลง เมื่อเทียบ
กับปี 2559 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 99 วัน โดยปี 2560 บริษัทย่อย (RWI) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ
80วัน และบริษัทย่อย (UWC) มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 97 วัน
 สินค้าคงคลัง
สินค้ าคงคลั ง สุท ธิ จานวน 793.83 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น 168.06 ล้านบาท หรือเพิ่ มขึ้ นประมาณร้อยละ 26.86
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยมีรายละเอียดของสินค้าคงคลังแสดงได้ดังนี้
ลักษณะของสินค้าคงคลัง
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
รวม
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2560
2559
2558
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
60.14
7.57
76.09 12.16
111.74 17.72
289.03 36.41
165.04 26.37
203.48 32.26
385.83 48.61
339.10 54.19
274.46 43.52
58.83
7.41
45.54
7.28
40.98
6.50
793.83 100.00 625.77 100.00 630.66 100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 793.83 ล้านบาท โดยมีสัดส่วน
ของสินค้าสาเร็จรูป คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.57 งานระหว่างทา คิดเป็นประมาณร้อยละ 36.41 สัดส่วนของวัตถุดิบ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 48.61 และมีสัดส่วนของวัสดุโรงงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.41
หากพิ จารณาอั ต ราการหมุ นเวี ย นของสิ นค้ า คงคลั ง จะเห็ นได้ ว่า บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยมี อัต ราการหมุ นเวี ย น
จาก 19.15 เท่า ในปี 2559 เป็น 34.13 เท่า ในปี 2560 ซึ่งเทียบเท่าระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 11 วัน ซึ่งลดลงจาก
ปี 2559 ซึ่งมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ 19 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามปริมาณความต้องการสินค้าของลูกค้า ที่เป็นผลมา
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

4. สภาพคล่อง
 กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ สิ้นปี 2560 มีจานวน 184.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559
ที่มีจานวนเงิน 661.20 ล้านบาท โดยลดลงจานวน 476.65 ล้านบาท ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมดังต่อไปนี้
รายการ
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสด ณ สิ้นปีลดลงสุทธิ

จานวนเงิน (ล้านบาท)
(114.43)
(591.95)
211.80
(494.58)
17.93
(476.65)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานมีค่าเป็นลบจานวน 114.43 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังปรับปรุงรายการที่ไม่ใช้เงินสดมีกาไรจานวน
122.23 ล้านบาท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จานวน 256.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 169.99 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8.37 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10.76 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น 234.72 ล้านบาท รายได้รอการรับรู้เพิ่มขึ้นจานวน 25.05 ล้านบาท แต่ลูกหนี้รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น
จานวน 2.69 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พ นักงานเนื่องจากเกษียณอายุ 6.59 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ย จานวน 55.98
ล้านบาท เงินสดจ่ายภาษีเงินได้จานวน 48.49 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับเงินสด จานวน 35.38 ล้านบาท และรับคืนเงินภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ที่จ่าย จานวน 21.45 ล้านบาท
สาหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีค่า เป็นลบจานวน 591.95 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรับเงิน
จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อค้า จานวน 19.29 ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI, ENS)
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 174.70 ล้านบาท บริษัทรับเงินจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
ที่ถือไว้เพื่อค้าจานวน 293.43 ล้านบาท เงินรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ จานวน 0.56 ล้านบาท แต่มีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อค้า จานวน 75.88 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายจานวน 511.76 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้าจานวน 146.61 ล้านบาท เงินสด
จ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกาหนดจานวน 82.86 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย จานวน
10.26 ล้านบาท บริษัทย่อย (UWC) จ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 11.88 ล้านบาท เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 9.35 ล้านบาท และจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรจานวน 192.47 ล้านบาท
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ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีค่าเป็นบวกจานวน 211.80 ล้านบาท เป็นผลมาจาก บริษัทย่อยรับ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 344.82 ล้านบาท บริษัทรับเงินสดจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย 211.73
ล้านบาท บริษัทย่อย (RWI) และ (UWC) รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 9.34 ล้านบาท บริษัทรับเงินสด
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจานวน 19.99 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยจ่ ายชาระเงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบั น
การเงินของบริษัทย่อย จานวน 339.39 ล้านบาท บริษัทย่อย (ENS) จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน
24.96 ล้านบาทและบริษัทย่อยจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจานวน 9.73 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ทาให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 494.58 ล้านบาท ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินสดคงเหลือ
166.62 ล้านบาท

5. แหล่งที่มาของเงินทุน
 หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจานวน 2,136.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 214.62 ล้านบาท
จากสิ้นปี 2559 ซึ่งมีจานวน 1,922.16 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน แต่ลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียน ในปี 2560 มีจานวน 1,786.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 1,064.52 ล้านบาท จากสิ้นปี 2559
ซึ่งมีจานวน 721.78 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหุ้นกู้บริษัทย่อย (UWC) จากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สิน
หมุนเวียน จานวน 800 ล้านบาท เนื่องครบกาหนดชาระภายเดือนมกราคม 2561 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จานวน 22.48 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 220.50 ล้านบาท (เจ้าหนี้
การค้าบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น 214.61 ล้านบาท เนื่องจากซื้อวัตถุดิบและวัสดุเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น , รายได้รับ
ล่วงหน้ าเพิ่ มขึ้ น 37.24 ล้ านบาท, ค่ าใช้ จ่ายค้างจ่ ายลดลง 14.34 ล้านบาท) ภาษี เ งิ นได้ ค้างจ่ ายเพิ่มขึ้ นจานวน 16.89
ล้านบาท แต่หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปีลดลง จานวน 1.43 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน ในปี 2560 มีจานวน 350.48 ล้านบาท ลดลงจานวน 849.90 ล้านบาท จากปี 2559 ซึ่งมี
จานวน 1,200.38 ล้ านบาท เนื่องจากได้ มีการจัดประเภทหุ้นกู้บ ริษัทย่ อย (UWC) จานวน 800.00 ล้านบาท เป็นหนี้สิ น
หมุนเวียน เนื่องจากครบกาหนดชาระภายในเดือนมกราคม 2561โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 บริษัทย่อย(UWC) ได้จ่าย
ชาระหนี้ครบถ้วนแล้ว หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง 4.24 ล้านบาทเนื่องบริษัทย่อยมีการจ่ายชาระตามสัญญา
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 53.63 ล้านบาท รายได้ร อการรับรู้เพิ่มขึ้น 25.05 ล้านบาท ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้นจานวน 7.88 ล้ านบาท และเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบริษัทย่อย ( ENS) ลดลงจานวน 24.96
ล้านบาท
 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท มี ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ นจานวน 2,473.09 ล้ านบาท เพิ่ มขึ้ น 29.14 ล้ านบาท
เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจานวน 2,443.95 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากส่วนเกินทุนจากการประเมินราคา
ที่ดินของบริษัทย่อย และเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย และลดลงเนื่องจากขาดทุนจากการดาเนินงาน
 ความเพียงพอของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยยังมีเงินทุนเพียงพออยู่
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 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.86 เท่า เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ซึ่ งมี เท่ ากับ 0.79 เท่ า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมในอัต ราร้อยละ 11.17 สาเหตุห ลั กมาจากเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจานวน 24.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 เนื่องจากบริษัทย่อยมี
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
 ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.48 เท่า ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมี
เท่ากับ 3.26 เท่า ซึ่งแสดงว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่คาดว่าจะสามารถใช้ชาระหนี้สินหมุนเวียนเป็น 1.48
เท่า
 ความสามารถในการจ่ายชาหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สาคัญ
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท และบริ ษัท ย่อย มีอัตราส่วนความสามารถในการจ่ ายชาระดอกเบี้ ย เท่ ากั บ
(0.18) เท่า ลดลงจากปี 2559 ซึ่ งมีเ ท่ากั บ 1.36 เท่า ซึ่ งแสดงว่าบริษัทและบริ ษัท ย่อยมีค วามสามารถในการจ่ ายช าระ
ดอกเบี้ยลดลง แต่บริษัทยังมีความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ยได้ตามเงื่อนไขการกู้ยืม

6. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
เนื่องจากบริษัทประกอบธุร กิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่ น ซึ่ง ปัจจัย ที่จะมี ผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะ
การเงินของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของธุรกิจที่บริษัทไปลงทุนและจะลงทุน ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ดังนี้
1. บริษัทย่อย (UWC) ประกอบธุรกิจ
- ธุรกิจผลิตงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม โครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย โดยมีปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน คือ ลักษณะของการดาเนินกิจการของบริษัท มีแหล่งที่มาของรายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการยื่นซองประกวด
ราคาประมูลงานและได้รับงานจากการประกวดราคาประมูลดังกล่าว จึงทาให้รายได้ในส่วนนี้ของบริษัทมีความผันแปรตาม
ปริมาณงานที่บริษัทประมูลงานได้ ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประกวดราคาประมูลงานหรือไม่ได้รับงานจากการประกวด
ราคาประมูล แต่ละครั้ง ซึ่ งรายได้ของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ ตาม จากปั จจัยความเสี่ ยงด้านความ
ผันผวนของรายได้ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ทาให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การผลิตงาน
ส่ง มอบให้ ลู กค้ าให้ มีคุณ ภาพที่ ดีเ ยี่ย ม ได้ มาตรฐานสากล และส่ ง มอบงานตรงต่อเวลาในราคาที่ เ หมาะสมเป็ นที่พึ ง พอใจ
แก่ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า
- ธุรกิจพลังงาน ซึ่ง ดาเนินงานโดยบริษัท ย่อยของบริ ษัท (UWC) เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าขายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค โดยปัจจั ยหลักที่ มีผลต่อการดาเนิ นงานคื อความสามารถในการจาหน่ายไฟฟ้าและจัดหาเชื้ อเพลิง ได้อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบชีวมวลได้ ทั้งนี้บริษัทย่อย(UWC) ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา เพื่อเสริมการจัดหา
วัตถุดิบไม้สับมาส่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท และยังมีแผนจะบริหารจัดการสับไม้เอง พร้อมทั้งจัด หาพื้นที่
เพื่อบริหารการจัดการปลูกพืชพลังงานเพื่ อบริหารต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้า ทั้ง นี้โรงไฟฟ้าแต่ละโครงการได้มีการจัดหา
สารองวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 15-30 วัน
2. บริษัทย่อย (RWI) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเชื่อมไฟฟ้า โดยมี
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการดาเนินงาน คือ ราคาวัตถุดิบ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันในด้านการขายหากมีการ
แข่งขันสูงอาจทาให้ราคาสินค้าลดลงส่งผลให้บริษัทมีกาไรขั้นต้นลดลง และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงว่าลูกค้ามี
ความต้องการสินค้ามากหรือน้อย
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3. บริษัทย่อย (ENS) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ให้แก่ บริษัท เดอะสยาม
เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จากัด และบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานคือ กรณีเครื่องจักรหยุดชะงักจะทาให้บริษัทขาดความต่อเนื่องในการผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงาน
ความร้อน จะทาให้บริษัทไม่มีรายได้จากการประกอบการและมีค่าปรับเนื่องจากไม่สามารถดาเนินงานตามได้ตามสัญญา และ
กรณีที่ราคาก๊าซอุตสาหกรรมและค่าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีการปรับตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน มีการปรับไม่เป็นไปในทางเดียวกันก็
จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
4. บริษัทย่อย (PLE) จากัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
ดาเนินงาน คือ การปฏิบัติงานสัญญาตามที่ได้รับให้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งมีปัจจัยเรื่องการที่ลูกค้าต้องส่งมอบพื้นที่ให้
บริษัทเข้าไปปฏิบัติงานได้ หากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ก็จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญา ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการวางแผนการใช้เครื่องจักรและการรับงานโครงการอื่นๆ ที่มีการกาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงหากการดาเนินงานใน
โครงการนั้ นยังไม่แล้ วเสร็จ แต่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปปฏิบัติง านในโครงการใหม่ก่อน ทาให้ มีต้นทุนในการขนย้าย
เครื่องจักรเพิ่มขึ้นและจะต้องเจรจาขอชดเชยจากลูกค้า
5. บริษัทย่อย (WJC) จากัด ประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ โดยรับ
งานโลหะทั้งในและต่างประเทศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม พลังงาน งานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง งานเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และอื่นๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบประเภทเหล็กโครงสร้าง,ท่อเหล็ก เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของWJC เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการกาหนดราคาขายและกาหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ
จะรักษาส่วนต่างของกาไรในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่ นๆได้ และพัฒ นาปรับปรุงการบริหารการผลิ ต
อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
มีอยู่เดิม หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
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รายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้
จานวนครัง้
ดร.วิศิษฐ์
องค์พิพัฒนกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
นายยรรยง
วัฒนวงศ์พิทักษ์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
รศ.ดร.ภูษิต
เลิศวัฒนารักษ์
กรรมการตรวจสอบ
5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับ
อนุ มัติ จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บ ริษัทฯมีการกากับ ดูแ ลกิ จการอย่ างเพี ยงพอ สอดคล้ องกั บ
ข้อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระชุ มเพื่ อพิ จารณาและให้ ข้ อคิ ด เห็ นในเรื่ องที่ ส าคั ญ ร่วมกั บ ฝ่ ายบริ ห าร
ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบทาน
และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้องครบถ้วน
ก่อนที่ จะให้ความเห็ นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับ ปรุงบั ญชีที่ มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมี
สาระสาคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า รายงาน ทางการเงินดังกล่าว ได้จัดทาขึ้น
โดยถูกต้ องในสาระส าคั ญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้ อมูล ที่มีนั ยส าคัญ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล
การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้
อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริษัท และได้ให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่อง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนัยสาคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ค วามสาคัญต่อการควบคุ มภายใน สามารถสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ
รับ ผิ ด ชอบ ความเป็ นอิ ส ระ รวมถึ ง ความเพี ย งพอของบุ คลากรในหน่ วยงานเพื่ อให้ มั่นใจว่าการด าเนิ นกิ จกรรมการ
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี
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ของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทาขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริ ษัทย่อยมีการปรับ
แผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม
และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับ
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปี
- บริษัท แคปปิท อล เอ็นจิเนี ยริ่ง เน็ตเวิร์ ค จากัด (มหาชน) ได้ส่ งเสริมให้พนั กงานทุกระดับ มีจิตสานึกในจริยธรรมและ
คุณ ธรรมอย่ างสม่ าเสมอ สร้ างความตระหนั กรู้ ใ นเรื่ องการป้ องกั นและต่ อต้านการทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่ นเพื่ อให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยการประเมิ น ตนเองต ามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกากับดูแลกิจ การที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รั บ
ทราบอย่างสม่าเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2560 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจานวนรวม 4 ครั้ง
การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานบริ ษัท ฯเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลั กทรั พ ย์ และตลาดหลั กทรั พ ย์
กฎระเบี ย บของส านั กงานคณะกรรมการกากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกาหนด
ดังกล่าว
การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากั บตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ ยวข้องอื่นๆ ที่กาหนด เพื่ อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือ
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งรายการที่มีสาระสาคัญได้รับการเปิดเผย และ
แสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซึ่ง
มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น บริษัทดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ผู้สอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิ สระและผลการปฏิบั ติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2560 ซึ่งได้
ให้บ ริการสอบบัญชี ต่อเนื่องเป็นปี ที่ 5 และเห็นว่ าผลการปฏิบัติ งานโดยรวมอยู่ใ นระดับ ที่น่าพอใจ มีค วามเป็ นอิ สระ
เพียงพอ
- สาหรับปี 2561 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสานักงานบัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติ ดต่ อกั น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่ อให้ เกิ ดความเป็ นอิ สระ จึง มี ความเห็ นชอบเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ดร.สุวัจจชัย เมฆะอานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6638 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 แห่งบริษัท
ดีลอยท์ ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2561 และอนุมัติค่าสอบ
บัญชีงบการเงินประจาปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นจานวนเงิน
รวม 1,800,000.- บาท ซึ่งลดลงจากเดิม 28.57%
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ทาให้เชื่อได้ว่าบริษัทมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ที่
ถูกต้องเชื่ อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ผล มีการกากับดูแ ล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ในการปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็น
อิส ระอย่ างเพีย งพอ และไม่มีข้ อจากั ดในการได้รั บ ข้อมู ล ทรั พยากร และความร่วมมือทั้ ง จากผู้บ ริ หาร พนั กงานและผู้ ท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงิ น ของบริ ษัท แคปปิ ท อล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง เน็ ต เวิ ร์ ค จากั ด (มหาชน) ได้ จัด ท าขึ้ นภายใต้ น โยบายของ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งกาหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับ
การใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทางบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคาอธิบายและการวิเคราะห์
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมิ นระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผ ล
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจาปีนี้แล้ว
จากโครงสร้ างการบริ ห ารและระบบการควบคุ มภายในดัง กล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้ส อบบัญ ชี รั บ
อนุญาต ทาให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน ดดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย






งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสาหรับปสสินนสุดวันเดีย วกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปสสินนสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนดยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อ การตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจ การในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ าพเจ้า มี ความเป็ นอิ ส ระจากกลุ่ม กิ จการและบริ ษั ท
ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กาหนด
ดดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านีน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินร วม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีนมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการดดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทันงนีน ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านีน

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
ข้อ 4 และ ข้อ 16 เรื่ องประมาณการทางบัญชีที่ สาคั ญ ข้อสมมติฐาน
 ได้ รั บ ประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ จั ด ท าขึน น ดดย
และการใช้ดุลยพินิจและเรื่องค่าความนิยม
ผู้บ ริ ห ารของกลุ่ ม กิ จ การ และได้ ท าความเข้ า ใจและประเมิ น
ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
วิธีการจัดทาประมาณการดังกล่าว
สดของส่วนงานดาเนินงานดังต่ อไปนีน บริษัท พาราไดซ์กรีนแอน
เนอร์ยี่ จากัด (PGE) จานวน 52.32 ล้านบาท บริษัท สตึกไบดอแมส
 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวกับงบประมาณที่
จากัด SATUEK จานวน 40.00 ล้านบาทและ บริษัท ยูดับบลิวซี
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของกลุ่มกิจการ และ
อาพัน ไบดอแมส จากัด (UAB) จานวน 6.29 ล้านบาท กลุ่มกิจการมี
ความจาเป็นต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปสละ
 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับสมมติฐานที่สาคัญที่ใช้ใน
หนึ่งครันง
การจัดทาประมาณการกระแสเงินสดเช่น รายได้ อัตราการเติบดต
ของรายได้ อั ต ราก าไรขัน น ต้ น และอั ต ราคิ ด ลด ดดยอ้ า งอิ ง กั บ
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสาคัญต่องบการเงิน มูลค่าที่
แนวดน้ มสภาพเศรษฐกิ จและอุ ตสาหกรรม ดดยค านึ งถึ ง ความ
อ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีผลต่อมูลค่าของค่าความนิยม
คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมขึนนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร
ในการกาหนดตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการประเมินมูลค่า เช่น รายได้
 ทดสอบความถูกต้องของการคานวณและพิจารณาถึงความเหมาะสม
อัตราการเติบดตของรายได้ อัตรากาไรขันนต้นและอัตราคิดลด
ของกระแสเงินสดที่รวมในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมดดย
ในอนาคตของกิจการ
1. คานวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจาก
มูลค่าจากการใช้ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน จากการตรวจสอบตามวิธีการข้างต้น ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ผู้บริหารของ
สดดดยวิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต กลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลั กฐานสนับสนุนและเหมาะสม
กระแสเงินสดของ PGE ขึนนอยู่กับประมาณการกระแสเงิน กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
สด (รายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้ จ่ายฝ่ายทุน) ที่เกิดขึนนจาก
สินทรั พย์ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดสาหรับห้าปส ข้างหน้าดดยใช้
สมมติฐานว่าไม่มีอัตราการเติบดตของกระแสเงินสดตันงแต่
ปสที่ห้าเป็นต้นไป และกระแสเงินสดของ SATUEK และ
UAB ขึน น อยู่ กั บ ประมาณการกระแสเงิ น สด (รายได้
ค่ าใช้ จ่ ายและค่ าใช้ จ่ ายฝ่ ายทุ น ) ที่ เกิ ดขึน น แต่ ละหน่ ว ย
สินทรั พย์ที่ ก่อให้ เกิดเงินสดสาหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่
ภายใต้สัญญาซืนอขายไฟและคิดลดประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันดดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนนาหนักของเงินทุนเป็นอัตราคิดลด และ
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เปรี ย บเที ยบกั บ มู ลค่ าจากการใช้ ง านของแต่ ละหน่ ว ย
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี แ ละ
พิจารณาบันทึกตันงค่าเผื่อการด้อยค่าถ้าหากมูลค่าจากการใช้
น้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี

จากการทดสอบการด้ อ ยค่ าของค่ าความนิ ยมประจ าปส ดั งกล่ า ว
ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความ
นิยมของ PGE จานวน 52.32 ล้านบาท ทันงนีนสมมติฐานที่สาคัญได้
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทข้อ 16
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการ
ร่วมค้า
อ้างอิ งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนีน
กิจการ ข้อ 2 เรื่อง นดยบายการบัญชี และข้อ 13 สาหรับเงินลงทุนใน
 ประเมินกระบวนการจัดท าข้อ มูลเพื่อทดสอบการด้อยค่าของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ผู้บริหาร และประเมินประสบการณ์ในอดีตของผู้บริหาร รวมถึง
ดุลยพินิจที่สาคัญของผู้บริหารที่ใช้ในการประเมิน
กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วม
ค้าซึ่งบันทึกบัญชีดดยวิธีส่วนได้เสีย เมื่อมีหลักฐานซึ่งบ่งชีนถึงการ
ด้อยค่า ผู้บริหารจึงประเมินการด้อยค่า ดดยการเปรียบเทียบมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้ากับมูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจตกต่า กลุ่ม
กิจการพบว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท ไดเมท สยาม
จากัด (มหาชน) (DIMET) ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 24.50 มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตลาด
ดังนันนกลุ่มกิจการจึงทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวดดย
เปรียบเทียบมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชี มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน คือ จานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้ คานวณดดย
วิธี ก ารคิ ดลดประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต จากผลการ
ทดสอบพบว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงินลงทุนใน DIMET
จานวน 110.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนส่วนใหญ่ของผลขาดทุน
ทันงหมดจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า จานวน 165.70 ล้านบาท ได้บันทึกไว้ในงบการเงินรวม
ข้าพเจ้าให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากผลขาดทุนจากการ
ด้ อ ยค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและส่ วนได้ เ สี ย ในการร่ ว มค้ า
มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม



ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่ามูลค่ายุติธรรมหัก
ต้น ทุน ในการขาย ดดยมูล ค่ ายุ ติ ธรรมอ้ า งอิ งกั บ ราคาที่ ราคา
เสนอซืนอในตลาด MAI



ประเมิ นมู ล ค่า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บคื น จากมูล ค่ าจากการใช้ ด ดย
วิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต สอบทาน
หลั ก ฐานสนั บ สนุ น ข้ อ สมมติ ฐ านและดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส าคั ญ
พิจารณาหลักฐานจากแหล่งข้อมูลภายนอกและความแม่นยาของ
ข้อสมมติฐานและประมาณการของผู้บริหารในอดีต ดดยเฉพาะ
เรื่องอัตราการเติบดต อัตรากาไรขันนต้น และอัตราการคิดลด



กระทบยอดข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการท าประมาณการกั บ หลั ก ฐาน
สนับสนุน เช่น งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว



ทดสอบความถู ก ต้ อ งของการค านวณและพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของกระแสเงินสดที่รวมอยู่ในการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ และ



ตรวจสอบการวิเคราะห์ความอ่ อนไหวของข้อสมมติฐานเพื่อหา
ขอบเขตทีก่ ารเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ทันงการเปลี่ยนแปลง
รายตัวและดดยรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการด้อยค่าขึนน

จากการตรวจสอบตามวิธีการข้างต้น ข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ผู้บริหาร
ของกลุ่ ม กิ จ การใช้ มี ค วามสมเหตุ ส มผลตามหลั ก ฐานสนั บ สนุ น
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับความเข้าใจของข้าพเจ้า
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผู้รับผิ ดชอบต่อข้อมู ลอื่น ข้อมู ลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปส แต่ไม่รวมถึ งงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนันน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปสภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนีน
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปส หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าว
กับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีน ดดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ กรรมการรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของกลุ่ ม กิ จ การและบริ ษั ท
ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตันงใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดดยรวมปราศจาก
การแสดงข้ อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสาคัญหรือ ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีน
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านันน และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตันงใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

รายงานประจำาปี 2560








ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนดยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึนนดดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าดดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึนนอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ ดครงสร้างและเนืนอหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลดดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
กิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มี
นัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทันงหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีนในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึนน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประดยชน์ต่อส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

พิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
กรุงเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

บำท

บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

184,553,022

661,196,460

25,549,622

54,943,567

เงินลงทุนระยะสั้น

9

630,080,130

330,588,280

163,775,749

173,687,780

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10

941,499,921

659,196,983

13,389,799

9,118,121

35,147,008

32,453,392

-

-

ลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

11

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

สินค้าคงเหลือ

12

793,826,080

625,766,062

-

-

47,023,383

28,358,783

3,874,913

3,684,107

2,640,988,434

2,350,059,960

330,630,083

295,973,575

219,233,024

179,525,000

-

-

197,830,644

232,977,652

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน

32

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1

-

-

975,248,195

1,061,677,651

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.2

122,076,045

227,212,163

-

-

เงินลงทุนกิจการร่วมค้า

13.3

-

59,471,525

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14

404,688,426

404,735,426

404,688,426

404,735,426

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

1,885,938,651

1,797,554,411

1,096,102

4,694,242

ค่าความนิยม

16

46,288,517

98,604,170

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17

377,687,045

426,844,617

15,964

20,924

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

76,337,792

79,503,802

72,384,897

59,387,145

81,906,172

71,142,050

1,419,737

841,857

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,411,986,316

3,577,570,816

1,454,853,321

1,531,357,245

รวมสินทรัพย์

6,052,974,750

5,927,630,776

1,785,483,404

1,827,330,820

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16 ถึง 268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 186
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

บำท

บำท

19

325,510,525

303,026,596

-

59,720,143

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

20

576,109,354

355,610,842

9,754,688

9,883,231

หุ้นกู้

19

800,000,000

-

-

-

19

24,960,000

24,960,000

-

-

19

8,114,431

9,549,734

-

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

16,886,434

-

10,239,840

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

34,721,902

28,627,415

396,593

402,550

1,786,302,646

721,774,587

20,391,121

70,005,924

หมำยเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้

19

-

800,000,000

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

24,520,000

49,480,000

-

-

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

19

9,400,059

13,644,662

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18

200,092,793

253,715,937

-

-

59,985,841

34,937,866

-

-

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

350,483,285

1,200,383,245

5,356,785

4,463,233

2,136,785,931

1,922,157,832

25,747,906

74,469,157

รายได้รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 186
16 ถึง 268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

177

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

บำท

บำท

22

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

22

745,141,378

745,141,378

745,141,378

745,141,378

22

891,304,563

891,304,563

891,304,563

891,304,563

24

29,769,475

29,423,562

29,769,475

29,423,562

289,596,328

449,745,668

93,520,082

86,992,160

90,194,118

73,208,187

-

-

ปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,315,224

957,286

-

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

(61,253)

-

-

-

425,834,102

254,171,526

-

-

รวมส่วนผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่

2,473,093,935

2,443,952,170

1,759,735,498

1,752,861,663

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,443,094,884

1,561,520,774

-

-

รวมส่วนของเจ้ำของ

3,916,188,819

4,005,472,944

1,759,735,498

1,752,861,663

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

6,052,974,750

5,927,630,776

1,785,483,404

1,827,330,820

หมำยเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จานวน 1,117,712,067 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ จานวน 745,141,378 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาที่ดิน
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 186
16 ถึง268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

บำท

บำท

1,560,583,461

1,162,954,159

-

-

932,131,645

782,096,508

-

-

รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ
กาไร(ขาดทุน)จากการลงทุน

9

(30,743,621)

(32,053,782)

155,009,580

(33,524,250)

รายได้อนื่

25

88,578,178

67,986,503

8,714,840

25,919,181

2,550,549,663

1,980,983,388

163,724,420

(7,605,069)

1,471,822,385

1,072,718,977

-

-

852,732,145

725,383,209

-

-

39,820,742

37,109,070

-

-

240,326,534

277,671,610

37,286,690

37,437,054

56,811,473

65,246,594

1,488,487

2,682,624

ค่าใช้จ่ายอืน่

237,713,790

9,017,563

91,920,629

57,448,439

รวมค่ำใช้จ่ำย

2,899,227,069

2,187,147,023

130,695,806

97,568,117

(6,261,215)

(2,838,561)

-

-

(354,938,621)

(209,002,196)

33,028,614

(105,173,186)

44,461,883

48,665,092

(26,110,360)

11,245,437

(310,476,738)

(160,337,104)

6,918,254

(93,927,749)

-

(2,514,197)

-

-

(310,476,738)

(162,851,301)

6,918,254

(93,927,749)

(8,316,383)

(3,523,457)

(55,524)

(112,417)

54,122,900

-

-

-

(9,161,303)

855,157

11,105

22,483

1,921,062

1,570,305

-

-

หัก จัดประเภทกาไรทีร่ ับรู้เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุน

(1,389,449)

(2,444,800)

-

-

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน

(156,138)

-

-

-

ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วกับรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

(173,244)

(723,423)

-

-

36,847,445

(4,266,218)

(44,419)

(89,934)

(273,629,293)

(167,117,519)

6,873,835

(94,017,683)

รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย

26

ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

13.2

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

27

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ขาดทุนสาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กาไรจากการตีมูลค่าทีด่ ิน

21

ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกาไรหรือขาดทุน
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี - สุทธิจำกภำษี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า186
16 ถึง 268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

179

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บำท

บำท

บำท

บำท

ส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

(156,664,553)

(123,199,070)

6,918,254

(93,927,749)

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

(153,812,185)

(39,652,231)

-

-

(310,476,738)

(162,851,301)

6,918,254

(93,927,749)

ส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

(142,520,811)

(125,211,664)

6,873,835

(94,017,683)

ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม

(131,108,482)

(41,905,855)

-

-

(273,629,293)

(167,117,519)

6,873,835

(94,017,683)

จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(0.2102)

(0.1640)

0.0093

(0.1261)

จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

-

(0.0013)

-

-

จากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(0.2246)

(0.1675)

0.0093

-

จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

-

(0.0016)

-

-

หมำยเหตุ
กำรแบ่งปันกำไร(ขำดทุน)

กำรแบ่งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

กำไรต่อหุ้น

28

ขัน้ พื้นฐาน

ปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า186
16 ถึง 268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ
กำไรสะสม

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกำไรที่ยงั

ทุนเรือนหุน้

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

จัดสรรแล้ว -

ส่วนเกินทุน

ไม่เกิดขึ้นจริงจำก

ผลต่ำงจำกกำร

กำรเปลี่ยนแปลง

รวมส่วนของ

ที่ออกและชำระ

ส่วนเกิน

ทุนสำรอง

ยังไม่ได้

จำกกำรประเมิน

จำกกำรปรับมูลค่ำ

แปลงค่ำ

สัดส่วน

เจ้ำของ

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

รวมส่วนของ

เต็มมูลค่ำแล้ว

มูลค่ำหุน้

ตำมกฎหมำย

จัดสรร

รำคำที่ดิน

หลักทรัพย์เผื่อขำย

งบกำรเงิน

ในบริษัทย่อย

บริษัทใหญ่

อำนำจควบคุม

เจ้ำของ

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

745,141,378

891,304,563

29,423,562

574,472,602

73,208,187

1,442,016

-

245,140,717

2,560,133,025

1,669,146,229

4,229,279,254

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่และเรียกชาระทุนเพิ่มเติมของบริษัทย่อย

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450,000

450,000

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(48,604,705)

(48,604,705)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

(64,670)

(64,670)

64,670

-

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - RWI

-

-

-

-

-

-

-

1,906,897

1,906,897

(2,013,459)

(106,562)

เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(15,995,692)

(15,995,692)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ

-

-

-

-

-

-

-

(17,326)

(17,326)

379,586

362,260

กาไรจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

7,205,908

7,205,908

-

7,205,908

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

-

(124,726,934)

-

(484,730)

-

-

(125,211,664)

(41,905,855)

(167,117,519)

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

745,141,378

891,304,563

29,423,562

449,745,668

73,208,187

957,286

-

254,171,526

2,443,952,170

1,561,520,774

4,005,472,944

ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

745,141,378

891,304,563

29,423,562

449,745,668

73,208,187

957,286

-

254,171,526

2,443,952,170

1,561,520,774

4,005,472,944

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
กาไรจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

169,417,722

169,417,722

-

169,417,722

จาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1

-

-

-

-

-

-

-

5,237,791

5,237,791

13,439,169

18,676,960

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยใช้ใบสาคัญแสดงสิทธิ

13.1

-

-

-

-

-

-

-

(171,222)

(171,222)

9,550,031

9,378,809

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301,472

301,472

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

-

(2,821,715)

(2,821,715)

(10,608,080)

(13,429,795)

-

-

345,913

(345,913)

-

-

-

-

-

-

-

-

(159,803,427)

16,985,931

357,938

(61,253)

-

(142,520,811)

(131,108,482)

(273,629,293)

745,141,378

891,304,563

29,769,475

289,596,328

90,194,118

1,315,224

(61,253)

425,834,102

2,473,093,935

1,443,094,884

3,916,188,819

ทุนสารองตามกฎหมาย

24

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า186
16 ถึง268
96 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

181

11

182

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

รายงานประจำาปี 2560

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หุ้นสำมัญที่จะออก
ทุนที่ออกและ

กำไรสะสม

จำกกำรใช้ใบสำคัญ

ทุนสำรอง

รวมส่วน

ชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

แสดงสิทธิ

ตำมกฎหมำย

ยังไม่ได้จัดสรร

เจ้ำของ

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

บำท

745,141,378

891,304,563

-

29,423,562

181,009,843

1,846,879,346

-

-

-

-

(94,017,683)

(94,017,683)

ยอดคงเหลือปลำยปี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

745,141,378

891,304,563

-

29,423,562

86,992,160

1,752,861,663

ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

745,141,378

891,304,563

-

29,423,562

86,992,160

1,752,861,663

-

-

-

345,913

(345,913)

-

-

-

-

-

6,873,835

6,873,835

745,141,378

891,304,563

-

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของสำหรับปี
ทุนสารองตามกฎหมาย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

24

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 186
16 ถึง 268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(354,938,617)

(211,516,393)

33,028,614

(105,173,186)

26
25
26

183,429,725
(35,552,904)
56,811,473

172,639,700
(32,309,996)
65,246,594

2,411,443
(4,661,375)
1,488,487

1,406,152
(8,425,042)
2,682,624

รายได้เงินปันผล
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืม

25
26

(981,564)
(5,318,029)
-

(240,000)
8,506,366
9,475,508

(981,564)
(60,000)
8,000,000

(10,568,008)
(60,000)
21,475,508

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

26

(1,896,876)

283,687

-

-

26
15
15

22,402,859
125,546
(443,301)

599,951
1,579
-

83,842,859
77,770

35,454,488
518,443
1,579
-

9

2,406,925
33,691,788

53,445,390

2,406,925
33,691,788

53,445,390

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

(1,054)
(8,530,816)
1,733
-

(60,200)
(2,039,616)
(726,346)
(505,483)
(170,376,837)

(1,054)
(8,530,811)
1,733
(9,007,385)

(2,023,447)
(2,163,672)

(4,182,533)
(3,594,452)
(13,739,616)
878,142
3,316

(17,399,811)
-

(3,594,452)
(2,383,621)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ตัดจาหน่ายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
(กาไร)ขาดทุนจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อค้า
กาไรจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
กาไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

หมำยเหตุ

9

9

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

21

6,152,146

6,523,097

838,028

580,397

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า

13.2
13

6,261,215
54,946,525

2,838,561
-

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

16

52,315,653
110,754,937

-

-

-

(256,483,039)

(37,181,624)

(601,189)

(1,149,146)

(2,693,616)
(169,985,477)
(8,368,853)

28,088,484
10,893,254
(10,826,952)

(277,815)

(291,296)

(10,764,122)
234,723,179
25,047,975

13,653,738
(49,099,905)
21,189,579

(577,880)
(128,543)
-

(490,640)
-

(6,588,718)
6,094,486
(66,798,461)

(6,398,146)
2,458,586
(4,612,524)
14,493,253

(5,957)
(32,616,702)

42,535
(34,065,792)

ลูกหนี้รายได้สัญญาเช่าการเงิน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รอการรับรู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
21
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสด(ใช้ไปใน)จากการดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า186
16 ถึง268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

183

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

พ.ศ. 2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

กระแสเงินสดใช้ไปในจำกกำรดำเนินงำน (ต่อ)
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

(66,798,461)

14,493,253

(32,616,702)

(34,065,792)

35,382,065
(55,975,868)
21,456,240

37,392,359
(56,872,469)
24,609,834

1,050,886
(1,820,410)
-

9,054,553
(2,898,515)
-

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(48,489,693)

(40,108,404)

(28,857,167)

(11,491,293)

(114,425,718)

(20,485,427)

(62,243,393)

(39,401,047)

(56,841,138)
(62,710,904)

(73,692,733)
(146,605,429)
(2,190,969)
-

(56,841,138)
-

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกาหนด

9

(73,692,733)
(146,605,429)
(2,190,969)
(82,858,254)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

9

(511,760,000)

(207,922,000)

-

-

(10,262,372)

(617,840,498)

-

(95,490,992)

29.6

(11,880,034)
(9,347,802)

(228,860,983)
(53,225,000)
(119,775,988)

(82,500,000)

(15,900,000)

17

(192,471,587)
(132,100)

(281,260,710)
(530,979)

(82,104)
-

(1,893,204)
(24,800)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13.2

เงินสดรับจากเงินมัดจาจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

-

9,000,000

-

-

16,366,906
2,917,315
174,700,000
293,431,017
-

62,367,618
9,216
389,579,108
39,294,453

16,366,906
2,917,315
139,000,000
211,726,710
-

62,367,618
9,216
9,007,385
39,294,453

-

66,000,000
134,800,000

19,986,408

2,681,449

-

183,935,988
37,062,500

5,000,000
-

57,120,000
37,062,500

560,982
981,564

2,797,612
240,000

1,330,000
981,564

10,568,006

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น

(39,708,024)

(976,691)

-

-

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

(591,951,520)

(704,858,396)

92,237,668

47,960,493

เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อยที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ

13.1
29.6

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า186
16 ถึง268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

344,830,067
(24,960,000)

59,720,144
-

-

59,720,144
-

211,726,710

800,000,000
9,007,385

-

15,000,000
-

-

357,930

-

-

-

450,000

-

-

9,336,003
19,986,408
-

2,681,449
(2,336,287)

-

-

-

-

-

(75,000,000)

(339,388,220)
(9,731,684)
-

(104,000,000)
(24,960,000)
(149,479)
(15,995,692)

(59,388,220)
-

-

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

211,799,284

724,775,449

(59,388,220)

(279,856)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

19

เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
เงินสดรับจากใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
ที่ได้รับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริษัทย่อยได้ออกหุน้ สามัญแล้ว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่เสียอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

23
13.1

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย

(494,577,954)

(568,374)

(29,393,945)

8,279,590

ยอดคงเหลือต้นปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

661,196,460
(1,389)

661,764,834
-

54,943,567
-

46,663,977
-

ยอดคงเหลือสิ้นปีของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

166,617,117

661,196,460

25,549,622

54,943,567

184,553,022
(17,935,905)

661,196,460
-

25,549,622
-

54,943,567
-

166,617,117

661,196,460

25,549,622

54,943,567

116,617,117
-

661,196,460
-

-

-

475,479
4,051,081

6,051,759
1,333,162

-

-

สำหรับข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ประกอบด้วยรำยกำรดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

8
19

เงินสดและรายการเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังนี้
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสำระสำคัญ
- การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชาระ
- การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า186
16 ถึง 268
96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

185

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท ”) เป็นบริษัทมหำชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็น บริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2534 และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนดังนี้
900/15 ชั้น 19 อำคำรเอสวีโอเอทำวเวอร์ ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำกลุ่มกิจกำร
กำรประกอบกำรธุรกิจบริษัทย่อยในของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

1. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) (“RWI”)

ผลิตและจำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว
และลวดเชื่อมไฟฟ้ำ

2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) (“UWC”)

ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมและโครงเหล็กเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง
เสำโทรคมนำคม โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชุบสังกะสี
และจำหน่ำยอุปกรณ์ส่งกำลัง

3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (“ENS”)

ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน

4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“PLE”)

รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์

5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด (“EBM”)

จัดจำหน่ำยเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำชีวมวล

6. บริษัท ดับเบิลยู เจ ซี เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด (“WJC”)

รับจ้ำงออกแบบ ผลิตและประกอบโครงสร้ำงเหล็กตำมแบบ

7. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“PGE”)
8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (“UKB”)
9. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด (“SLR”)
10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด (“SATUEK”)
11. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด (“UAB”)
12. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส์ จำกัด (“GEP”)
13. บริษัท ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชำ) จำกัด (“UWCC”)

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล และผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพืชพลังงำน
ประกอบธุรกิจโรงงำนผลิตและแปรรูปไม้สบั

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรนี้ ได้รับกำรอนุมัติจำกกรรมกำรผู้มีอำนำจของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดังต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ งบกำรเงิน
ยกเว้นเงินลงทุนชั่วครำว (หมำยเหตุ 2.6) และ ที่ดิน (หมำยเหตุ 2.9) ที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญต่องบกำรเงินรวม
ในหมำยเหตุ 4
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำรฉบับภำษำอังกฤษจัด ทำขึ้น จำกงบกำรเงิ นตำมกฎหมำยที่ เป็น ภำษำไทย ในกรณีที่ มี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก

2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมที่เกี่ ยวข้อง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร

17
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

187

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
(1) บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อ กิจกำรบริษัทมีกำร
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจำกกำรใช้อำนำจเหนือผู้ได้รับกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่
กลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่นำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำก
วันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุม
กลุ่ มกิ จกำรบันทึ กบั ญชี กำรรวมธุ รกิ จที่ ไม่ ใช่กำรรวมธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกั น โดยถือปฏิบั ติตำมวิธี ซื้ อ สิ่งตอบแทน
ที่โอนให้สำหรับกำรซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ำยชำระให้แก่
เจ้ำของเดิมของผู้ถู กซื้อและส่วนได้ เสียในส่ วนของเจ้ำของที่ออกโดยกลุ่มกิ จกำร สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้รวมถึงมู ลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระตำมข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น
มูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินและหนี้สิ นที่อำจจะเกิดขึ้นที่รับมำจำกกำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจกำรวัดมู ลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุ ติธรรม
หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ในกำรรวมธุรกิจที่ดำเนินกำรสำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถกู ซื้อก่อนหน้ำกำรรวมธุรกิจ
ใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่นั้นในกำไรหรือขำดทุน
สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยโดยกลุ่มกิ จกำร รับรู้ด้วยมูล ค่ำยุติธรรม ณ วันที่ซื้ อ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ผลกำไรขำดทุนที่เกิดขึ้น
ในกำไรหรือขำดทุน หรือในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ ำยซึ่งจัดประเภทเป็น ส่วนของเจ้ำของต้อง
ไม่มีกำรวัดมูลค่ำใหม่ และให้บันทึกกำรจ่ำยชำระในภำยหลังไว้ในส่วนของเจ้ำของ
ส่วนเกินของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจที่มำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของ
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มำที่ระบุได้ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำร
รวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจำกมีกำรต่อรองรำคำซื้อจะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรง
ไปยังงบกำไรขำดทุน
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำร ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ก็จะตัดรำยกำรในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ นโยบำยกำรบัญชี
ของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิจ กำรเงิน ลงทุน ในบริ ษัท ย่อ ยจะบั นทึ กบัญ ชีด้ วยรำคำทุน หัก ค่ำ เผื่ อกำรด้อ ยค่ ำ ต้น ทุน จะมีก ำรปรั บ
เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทำงตรง
รำยชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 13
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
(2) รำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้ำของกลุ่มกิจกำร สำหรับกำร
ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมำ
ในบริษัทย่อยและกำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ำของ
(3) กำรจำหน่ำยบริษัทย่อย
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมบริษัทย่อยในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรที่เหลืออยู่จะวัด
มูลค่ ำใหม่โ ดยใช้มู ลค่ ำยุติ ธรรม กำรเปลี่ย นแปลงในมูลค่ ำจะรั บรู้ใ นก ำไรหรื อขำดทุ น มู ลค่ ำยุ ติธรรม นั้นจะถื อเป็ นมู ลค่ ำ
ตำมบัญชีเริ่มแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของ
บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกำรนั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น ออกไป
(4) บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือกำรที่กลุ่มกิจกำรถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
ในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม
(5) กำรร่วมกำรงำน
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภำระผู กพันตำม
สัญญำของผู้เข้ำร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน
กำรดำเนินงำนร่วมกัน
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรดำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภำระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
กับกำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกำรดำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่ง
ในสินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวจะแสดงรวมกับรำยกำรแต่ละบรรทัด
ในงบกำรเงิน
กำรร่วมค้ำ
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุนในกำรร่วม
ค้ำรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
รำยชื่อกำรร่วมค้ำของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตุ 13
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
(6) กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยรำคำทุน มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ภำยหลังวันที่ได้มำด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุนของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ รวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถ้ำส่วนได้เสี ยของเจ้ำของในบริษัทร่ วมและกำรร่วมค้ำนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ ำงมีนัยสำคัญ กิจกำรต้อ งจัดประเภท
รำยกำรที่เคยรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ำกำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่ลดลง กำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ส่วนแบ่งกำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในกำไรหรือขำดทุน
และส่วนแบ่งในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำร
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น ซึ่ง
รวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำร
ร่วมค้ำนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
หรือรับว่ำจะจ่ำยหนี้แทนบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเกิดกำรด้อยค่ำ
หรือไม่ หำกมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจกำรจะคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำในกำไรหรือ
ขำดทุน
รำยกำรกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะตัดบัญชีตำมสัดส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วน
ได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น รำยกำรขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนั้นมี
หลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำที่จำเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร
(7) งบเฉพำะกิจกำร
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ จะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำต้องจ่ำย
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวข้องจำกกำรได้มำของเงินลงทุนนี้
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2.4

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลัก
ที่บริ ษัทด ำเนิ นงำนอยู่ (สกุล เงิน ที่ใ ช้ในกำรดำเนินงำน) งบกำรเงิ นรวมแสดงในสกุลเงิน บำท ซึ่ง เป็น สกุ ลเงิ นที่ใ ช้ในกำร
ดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร
(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
หรือวันที่ตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุ นที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรกำไรหรือขำดทุ นของรำยกำรที่ไม่ เป็นตั วเงิ นไว้ในก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของอัตรำ
แลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้กำไรหรือ ขำดทุน
ของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรื อขำดทุนนั้นจะรับรู้
ไว้ในกำไรหรือขำดทุนด้วย
(ค) กลุ่มกิจกำร
กำรแปลงค่ำผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง)
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบ
กำรเงินดังนี้




สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐำนะ
กำรเงินนั้น
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่ำด้วยอัตรำถัวเฉลี่ย และ
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรซื้อหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด
2.5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกิ นสำมเดือนนับจำกวั นที่ได้มำ และเงินเบิ กเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ใ น
ส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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2.6

เงินลงทุน
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ เป็น 4 ประเภท คือ
1. เงินลงทุนเพื่อค้ำ 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป
กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้กำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุน
และทบทวนกำรจัดประเภทเป็นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้ำ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสั้ น และแสดงรวมไว้
ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลำและผู้บริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จนครบกำหนด
(3) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึ่งเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
เพื่อค้ำรับรู้ในงบกำไรขำดทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญ ชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขำดทุน กรณีที่จำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชี
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.7

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำ
เปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

2.8

สินค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือของกลุ่มกิจกำรประกอบด้วย วัตถุดิบ (เหล็ก) สินค้ำอุตสำหกรรม สินค้ำทำงกำรเกษตร เชื้อเพลิงชีวมวล วัสดุโรงงำน
และสินค้ำระหว่ำงผลิต
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
รำคำทุนของวัต ถุดิบ (เหล็ก) สินค้ำทำงกำรเกษตร เชื้อ เพลิงชีวมวล วั สดุโรงงำน และสินค้ำระหว่ ำงผลิตคำนวณ โดยวิธีถัวเฉลี่ ย
ถ่วงน้ำหนัก สินค้ำอุตสำหกรรมคำนวณโดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
ต้นทุนสินค้ำประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน ในกรณี
ของสินค้ำสำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ำคำนวณโดยกำรใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยซึ่งได้พิจำรณำรวมกำรปันส่วน
ของค่ำโสหุ้ยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำรผลิตตำมปกติ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นเพื่อให้สินค้ำนั้นสำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริษัทบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็น
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.9

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินซึ่งผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอกได้ประมำณกำรไว้และจะทบทวนกำรประเมินทุก ๆ
3 ปี ส่วนอำคำรและอุปกรณ์อื่นทั้งหมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อต้นทุนนั้น
เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ มูลค่ำ
ตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ จะรับรู้ต้น ทุนดังกล่ำวเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
กำรตีรำคำที่ดินทำให้มูลค่ำตำมบัญชีทเี่ พิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์
ในส่วนของเจ้ำของ และหำกมูลค่ำของส่วนที่เคยมีกำรตีรำคำเพิ่มนั้นลดลงกิจกำรต้องนำส่วนที่ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ไปรับรู้ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ข้ำงต้นที่อยู่ในส่วนของเจ้ำของลดลงตำมไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือ
จะบันทึกไปยังกำไรหรือขำดทุน
ที่ดินไม่มี กำรคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสิ นทรั พย์อื่ นคำนวณโดยใช้ วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องขุดเจำะอุโมงค์
- อำยุกำรใช้งำน
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

10 - 20 ปี
15 ปี (ตำมอำยุสัญญำ)
5 - 15 ปี
5 - 15 ปี
5 - 10 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่ มกิ จกำรได้ มีก ำรทบทวนและปรั บปรุง มูล ค่ำ คงเหลือ และอำยุ กำรให้ป ระโยชน์ ของสิ นทรัพ ย์
ให้เหมำะสม
ในกรณีที่มูลค่ำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนทันที
ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขำดทุน
ในกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ที่มีกำรตีรำคำใหม่ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์จะโอนไปยังกำไรสะสม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.10

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่ำง
และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพื่อเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำร
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำทั้งหมด
จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนออก
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อปันส่วนรำคำทุนตลอด
ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ดังนี้
อำคำร

20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำทั้งหมด
จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนที่
ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.11

ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย จะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ค่ำควำมนิยมที่รั บรู้ จะต้อ งถูกทดสอบกำรด้อยค่ำ ทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเผื่ อกำรด้อ ยค่ำของ
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนี้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอำจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิ จ ที่เกิดควำมนิยมเกิ ดขึ้นและระบุส่วนงำน
ดำเนินงำนได้
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิท ธิ ก ำรใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ก ำรซื้ อ มำมีลั ก ษณะเฉพำะบัน ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พย์ โ ดยค ำนวณจำกต้ น ทุ น ในกำรได้ ม ำและ
กำรดำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถที่นำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5-10 ปี
สิทธิกำรใช้ระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
ต้นทุนระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซในโครงกำรลงทุนผลิต และจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อนที่ กลุ่มกิจกำรซื้อมำและ
มีอำยุกำรใช้งำนจำกัดแสดงในรำคำทุน หักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ต้ นทุนระบบท่อย่อยเพื่อส่งก๊ำซ
ถูกตัดจำหน่ำย และบันทึกในกำไรหรือขำดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
โดยประมำณ 15 ปี
สิทธิกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
สิทธิภำยใต้สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำเกิดขึ้นจำกกำรซื้อบริษัทย่อย โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุสัญญำระหว่ำง 8 ถึง 13 ปี โดยใช้วิธีเส้นตรง

2.13

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจำทุกปี
สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบั ญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด
ที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวั ตถุประสงค์ของกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นนอกเหนือจำกค่ ำ
ควำมนิยมซึ่งรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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2.14

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น
ถือเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกในกำไร
หรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำย
จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ ำ
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสัญญำเช่ำระยะยำว
รับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัด
มูลค่ำลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ

2.15

เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบ
กับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยไปเพื่อให้ได้เงินกู้มำจะรับรู้เป็นต้นทุนกำรจัดทำรำยกำรเงินกู้ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บำงส่ วนหรือ
ทั้งหมด ในกรณีนี้ค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทั่งมีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลักฐำนที่มีควำมเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือ
ทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะตัดจำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกู้
ที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ
12 เดือน นับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ต้นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขต้องนำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุน
ของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขคือสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภำพพร้อมที่
จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อกำรดำเนินกำรส่วนใหญ่ ที่
จำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์หรือพร้อมที่จะขำยได้เสร็จสิ้นลง
รำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรนำเงินกู้ยืมที่กู้มำโดยเฉพำะ ที่ยังไม่ได้นำไปเป็นรำยจ่ ำยของสินทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไขไปลงทุนเป็นกำร
ชั่วครำวก่อน ต้องนำมำหักจำกต้นทุนกำรกู้ยืมที่สำมำรถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดขึ้น

2.16

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ในกำไร
หรือขำดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ ในกรณีนี้ ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของตำมลำดับ
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรทีม่ ีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ดำเนินงำนและเกิดรำยได้ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะ
ของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยคำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถนำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตีควำม
และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระแก่หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ใน
งบกำรเงิน
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิด
จำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทำงบัญชีและกำไรหรือขำดทุนทำงภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำ อัตรำภำษีดังกล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยชำระ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่ำง
ชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่ มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินได้รอตัด บัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่ว ครำวของเงินลงทุนในบริษัทย่อ ย
บริษัทร่วม และส่วนได้เ สียในกิจกำรร่วมค้ำ เว้นแต่กลุ่มกิ จกำรสำมำรถควบคุมจัง หวะเวลำของกำรกลับ รำยกำรผลต่ำงชั่วครำว
และกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.16

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ที่จะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดี ยวกันโดยกำรเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.17

ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
โครงกำรสมทบเงิน
กลุ่มกิจกำรจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบที่ได้กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุน
สำรองเลี้ย งชี พได้ แยกออกไปจำกสิ นทรั พย์ ของกลุ่ มกิจกำร และบริหำรโดยผู้จั ดกำรกองทุ น กองทุน สำรองเลี้ยงชี พดังกล่ ำวได้รั บ
เงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกบริษัท บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะ
ต้องจ่ำยเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบ
จ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รับเงินคืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
สำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์คื อ โครงกำรผลประโยชน์เ มื่ อเกษีย ณอำยุ ที่ไ ม่ ใช่ โ ครงกำรสมทบเงิ น ซึ่ งจะกำหนดจ ำนวนเงิ น
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จำนวนปีที่ให้บริกำร และค่ำตอบแทน
หนี้สินสำหรับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันที่สิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ภำระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำด
ของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้อง
ชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่และได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของเกิดขึ้นจำกกำร
ปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขำดทุน

29
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

199
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.18

ประมำณกำรหนี้สิน
ประมำณกำรหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อ กิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำก
เหตุ กำรณ์ในอดีต ซึ่ง กำรชำระภำระผูกพั นนั้น มีควำมเป็นไปได้ค่อ นข้ำ งแน่ ว่ำจะส่ง ผลให้กิจ กำรต้อ งสูญ เสีย ทรัพ ยำกรออกไป
และตำมประมำณกำรจำนวนที่ต้องจ่ำยได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ประมำณกำรหนี้สินจะไม่รับรู้สำหรับขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในอนำคต
ในกรณี ที่มี ภำระผู กพั น ที่ค ล้ำ ยคลึ งกั น หลำยรำยกำร กิ จกำรก ำหนดควำมน่ำ จะเป็น ที่ กิจ กำรจะสูญ เสีย ทรั พ ยำกรเพื่อ จ่ำ ยชำระ
ภำระผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำร
จะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อชำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน โดยใช้
อัตรำก่อนภำษีซึ่งสะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบันของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและควำมเสี่ยงเฉพำะของหนี้สินที่กำลัง
พิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ำย

2.19

ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสำมัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซื้อหุ้ นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจ้ำของ โดยนำไป
หักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรตรำสำรทุนดังกล่ำว
กรณีที่บริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซื้อคืนหุ้นสำมัญของบริษัทกลับคืน (หุ้นทุนซื้อคืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติม
ที่เกี่ ยวข้ องโดยตรง(สุท ธิจำกภำษี เ งินได้) จะรับรู้ เป็น หุ้นทุ นซื้ อคืน และแสดงเป็นรำยกำรหั กจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำ ของ
ของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมีกำรจำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิ่งตอบ
แทนใด ๆ ที่ได้รับจำกกำรขำยหรือนำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้
ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ
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2.20

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
กรณีที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออก
กลุ่มกิจกำรได้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องแล้วจะแสดงไว้ภำยใต้หัวข้อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” ในส่วนของเจ้ำของ เมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้น
เงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้น

2.21

สัญญำก่อสร้ำง
สัญญำก่อสร้ำงคือสัญญำที่เจรจำเฉพำะเจำะจงเพื่อก่อสร้ำงสินทรัพย์รำยกำรเดียวหรือหลำยรำยกำรซึ่งสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดหรือ
ต้องพึ่งพำกันในด้ำนกำรออกแบบ เทคโนโลยีและหน้ำที่หรือเชื่อมโยงกันด้วยวัตถุประสงค์ในกำรใช้ประโยชน์ ขั้นสุดท้ำย
เมื่อผลกำรดำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงไม่สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ตำมสัญญำก่อสร้ำงจะรับรู้ได้ไม่เกินกว่ำ
ต้นทุนตำมสัญญำซึ่งค่อนข้ำงแน่ว่ำจะได้รับคืน ต้นทุนตำมสัญญำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดเมื่อเกิดขึ้น
เมื่อผลกำรดำเนินงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นไปได้ที่สัญญำก่อสร้ำงจะมีกำไร
ให้รับรู้ร ำยได้ตลอดระยะเวลำของสัญญำก่ อสร้ำง เมื่อมีควำมเป็น ไปได้ค่อ นข้ำงแน่ ที่ต้นทุนกำรก่อสร้ ำงทั้งหมดเกินกว่ ำรำยได้
ค่ำก่อสร้ำงทั้งหมด กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นค่ำใช้จ่ำยทันที
ในกำรก ำหนดขั้ นควำมสำเร็จ ของงำนก่อ สร้ ำง จะไม่พิ จำรณำต้นทุ นกำรก่ อสร้ำงที่เ กิดขึ้ นในระหว่ำ งปี ที่เกี่ ยวข้องกับ กิจกรรม
ในอนำคต ซึ่งแสดงอยู่ในรูปสินค้ำคงเหลือจำนวนเงินที่จ่ำยเป็นเงินล่วงหน้ำ หรือสินทรัพย์อื่นขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นทุน
กลุ่มกิจกำรแสดงจำนวนเงินทั้งสิ้นที่กิจกำรมีสิทธิเรียกร้องจำกผู้ว่ำจ้ำงสำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นสินทรัพย์ของกิจกำรสำหรับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู้ (หักด้วยรำยกำรขำดทุนที่รับรู้แล้ว) สูงกว่ำจำนวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ซึ่งจำนวนเงินที่เรียกเก็ บที่ลูกค้ำ
ยังไม่ได้ชำระและจำนวนเงินประกันผลงำนจะรวมอยู่ภำยใต้หัวข้อ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
กลุ่มกิจกำรจะแสดงจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเรียกร้องจำกกิจกำรสำหรับงำนก่อสร้ำงทุกสัญญำเป็นหนี้สินของกิจกำรสำหรับ
จำนวนเงินที่เรียกเก็บมำกกว่ำต้นทุนที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู้(หักด้วยรำยกำรขำดทุนที่รับรู้แล้ว)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.22

กำรรับรู้รำยได้
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้จะรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนเมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
และจะไม่รับรู้รำยได้ถ้ำฝ่ำยบริหำรยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้นหรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในกำรได้รับ
ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ จำกกำรขำยสิ นค้ ำนั้ น ไม่อ ำจวั ดมู ล ค่ำ ของจำนวนรำยได้ และต้ น ทุน ที่เ กิ ดขึ้ นได้ อย่ ำงน่ ำเชื่อ ถื อ หรื อ มี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
รำยได้ จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ ำ และพลั งงำนควำมร้อ น รั บรู้ ตำมเงื่ อนไขที่ กำหนดในสัญ ญำโครงกำรลงทุ นผลิ ตและจ ำหน่ำ ย
กระแสไฟฟ้ำ และพลังงำนควำมร้อน ซึ่ งรำยได้ จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ ำ คำนวณจำกปริมำณกระแสไ ฟฟ้ำที่จ่ำ ยจริงตำมมิเตอร์
ที่ยอมรับกำรส่งมอบกับรำคำเฉลี่ยค่ำกระแสไฟฟ้ำในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ ส่วนรำยได้จำกกำรขำยพลังงำน
ควำมร้อน คำนวณจำกปริ มำณพลังงำนควำมร้อนที่จ่ ำยจริงตำมมิเตอร์ที่ยอมรับกำรส่งมอบในอัตรำเท่ ำกับกำรซื้อก๊ำซธรรมชำติ
ในเดือนนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญำ
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้จำกงำนโครงกำรรับรู้ในงบกำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่องำนผลิตสำเร็จซึ่งตรวจรับงำนและส่งมอบงำนให้แก่ผู้ซื้อ ณ หน้ำโรงงำน
ของกลุ่มกิจกำร (Inspection) เรียบร้อยแล้ว เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำหรือ
งำนโครงกำรที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
สำหรับงำนโครงกำรที่กลุ่มกิจกำรต้องมีกำรขนส่งผลงำนให้กับลูกค้ำ จะรับรู้รำยได้ในงบกำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อลูกค้ำได้รับ
มอบผลงำนและลงนำมตรวจรับงำน พร้อมออกใบแจ้งหนี้และใบส่งของ(ถ้ำมี) กำรรับมอบผลงำนอำจแบ่งเป็นสัดส่วนตำมผลงำนที่
บริษัทได้ส่งมอบแก่ลูกค้ำ
รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์
รำยได้จำกกำรขุดเจำะอุโมงค์ประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตำมที่ตกลงไว้ในสัญญำบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำอันเกิดจำกกำรดัดแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำรจ่ำยเงินเพื่อจูงใจ หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะก่อให้เกิด
รำยได้และสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ เมื่อสำมำรถประมำณผลของงำนขุดเจำะอุโมงค์ตำมสัญญำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้และ
ต้นทุนจำกกำรขุดเจำะอุโมงค์จะถูกรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนตำมควำมสำเร็จของงำนที่ได้ส่งมอบและออกใบแจ้งหนี้แล้ว
หำกผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนขุดเจำะและจำกกำรรับจ้ำงและงำนโครงกำร รับรู้ในกำไรหรือขำดทุนทันที
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2.22

กำรรับรู้รำยได้ (ต่อ)
รำยได้จำกกำรให้เช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในกำไรหรือขำดทุนตำมรำยได้ที่กำหนดในสัญญำตำมงวดที่ถึงกำหนดชำระ
ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่น
 รำยได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตำมเกณฑ์อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง
 เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขำดทุนในวันที่กลุ่มกิจกำรมีสิทธิได้รับเงินปันผล
 รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ (เหล็ก) บันทึก เมื่อมีกำรประมูลขำยแล้ว
 ส่วนลดรับจำกหนี้ค่ำปรับงำนล่ำช้ำตำมสัญญำ บันทึกในกำไรหรือขำดทุน เมื่อได้รับอนุมัติจำกคู่สัญญำแล้ว
 กำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ รับรู้กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยสัญญำล่วงหน้ำเมื่อปิดสถำนะ
ของสัญญำ
 รำยได้อื่นๆ รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

2.23

กำรจ่ำยเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มจะรับรู้ในด้ำนหนี้สินในงบกำรเงินรวมในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุร กิจตำมปกติซึ่งได้ แก่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ยและอัต รำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำ งประเทศ
ควำมเสี่ยงจำกกำรให้สินเชื่อ ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องและกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดตำมสัญญำของคู่สัญญำ กลุ่มกิจกำรไม่ได้ถือหรือออก
เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ เพื่อกำรเก็งกำไรหรือกำรค้ำ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมีระบบในกำรควบคุมให้มีควำมสมดุลของระดับควำมเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ โดยพิจำรณำระหว่ำงต้นทุนที่เกิดจำกควำมเสี่ยง และต้นทุนของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยง
3.1

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยหมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจำกดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมบำงส่วนเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำดและบำงส่วนมีอัตรำดอกเบี้ยต่ำกว่ำในตลำด กลุ่มกิจกำรจึงมิได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ในกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกเงินกู้ยืม
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.2

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ มกิ จกำรมี ควำมเสี่ย งจำกอั ต รำแลกเปลี่ย นเงิ นตรำต่ ำงประเทศ ซึ่ งเกิด จำกกำรซื้อ สิน ค้ ำที่ เป็ น เงิ นตรำต่ ำงประเทศที่ไ ม่เ ป็ น
สำระสำคัญ กลุ่มกิจกำรจึงไม่ได้ทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ

3.3

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรให้สินเชื่อ คือ ควำมเสี่ยงที่ลูกค้ำหรือคู่สัญญำไม่สำมำรถชำระหนี้แก่กลุ่มกิจกำรตำมเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ
กำหนด
ฝ่ำยบริหำรได้กำหนดนโยบำยทำงด้ำนกำรให้สินเชื่อเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเชื่อดังกล่ำวโดยสม่ำเสมอโดยกำรวิเครำะห์
ฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกรำยที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ รวมทั้งได้ติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิดและรับค่ำสินค้ำเป็นเช็ค ลงวันที่
ล่วงหน้ำและเรียกเก็บเงินล่วงหน้ำก่อนเริ่มดำเนินงำน

3.4

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอ
ต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและเพื่อทำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

4

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำรทำงบัญชี ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่สมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น กลุ่ม กิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี
และใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณทำงกำรบัญชี
ที่สำคัญและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระสำคัญที่อำจเป็นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบ
ระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดังนี้
ก)

กำรซื้อธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำจำกซื้อกิจกำร โดยใช้วิธีกำรปันส่วนมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิ มูลค่ ำของค่ำควำมนิยมขึ้ นกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำ วิธีกำรประเมิ นมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ เกี่ยวข้องกับกำรใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหำร ซึ่งข้อมูลและข้อสมมติฐำนที่ใช้มีผลต่อกำรประเมินมูลค่ำควำมนิยม

ข)

กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำควำมนิยม และพิจำรณำข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทุกปี
ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.11 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำก
กำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศัยกำรประมำณกำรของผู้บริหำร กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนจะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำที่จะ
ได้รับคืน
34
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ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ค)

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้ด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกิดควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรเก็บหนี้ไม่ได้ ผู้บริหำรใช้ ดุลย
พินิจในกำรประมำณค่ำควำมเสียหำยสำหรับยอดลูกหนี้คงเหลือโดยพิจำรณำจำกหลำย ๆ วิธีผสมกัน เช่น ตำมอัตรำร้อยละของรำยได้ กำร
วิเครำะห์อำยุหนี้ ประสบกำรณ์กำรเก็บหนี้ โดยพิจำรณำสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้วิธีประมำณค่ำ
และสมมติฐำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและอำจต้องมีกำรปรับปรุงค่ำเผื่อดังกล่ำวใน
อนำคต

ง)

อำยุกำรใช้งำนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กำรประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีผลอย่ำงมำกต่อค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรใช้
งำน และมูลค่ำคงเหลือเมื่อสิ้นสุดกำรใช้งำนของสินทรัพย์จะมีกำรประเมินทุกปี เพื่อสะท้อนอำยุกำรใช้งำนที่คงเหลืออยู่จริง โดยคำนึงถึง
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี กำรใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสภำพทำงกำยภำพของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

จ)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้และหนี้สินภำษีเงินได้จะรับรู้จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน กับมูลค่ำคงเหลือตำม
บัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีควำมเป็นไปได้อย่ำงสูงที่จะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพื่อใช้กลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้ กลุ่มกิจกำรใช้ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต
และช่วงเวลำที่จะใช้ผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้น กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนดังกล่ำวในแต่ละงวดอำจทำให้มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ
ต่อสถำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

ฉ)

เงินกู้ยืม
กลุ่ มกิ จกำรได้ ค ำนวณมู ลค่ ำยุ ติ ธรรมของเงิ นกู้ ยื มจำกกำรคิ ดลดกระแสเงิ นสดโดยอั ต รำคิ ดลดอ้ ำงอิ งจำกอั ตรำดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ยื ม
ซึ่งกรรมกำรของกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะจัดหำเงินกู้ยืมได้ ณ วันที่รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในอนำคตจะมีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืม

ช)

ผลประโยชน์พนักงำน
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
โดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของ
ภำระผูกพันที่ต้องจ่ำยเมื่อเกษียณอำยุ
กลุ่มกิจกำรได้พิจำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำร
กระแสเงิ นสดที่คำดว่ ำจะต้ องจ่ ำยภำระผู กพันเมื่ อเกษียณอำยุ ในกำรพิ จำรณำอัตรำคิ ดลดที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้ อัตรำ
ผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆ สำหรับภำระผูกพันบำเหน็จบำนำญอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมำยเหตุ 21
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ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
ซ)

งบกำรเงินรวมของกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 50
ผู้บริหำรได้พิจำรณำว่ำกลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมทำงพฤตินัย (de facto control) เหนือ UWC ถึงแม้ว่ำจะถือหุ้ นน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของ
สิ ทธิ ในกำรออกเสี ยง กลุ่ มกิ จกำรมี อ ำนำจควบคุ มทำงกำรเงิ นและกำรด ำเนิ นงำนของ UWC และไม่ มี ข้ อมู ล ในอดี ตที่ ปรำกฏว่ ำ
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นได้รวมกลุ่มเพื่อใช้สิทธิในกำรออกเสียงร่วมกัน ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยและจะถูกนำมำจัดทำงบ
กำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร

5

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
นโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรรักษำระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษำนักลงทุน เจ้ำหนี้ และควำมเชื่อมั่นของตลำดและก่อให้เกิด
กำรพั ฒนำของธุร กิจ ในอนำคต คณะกรรมกำรได้มี กำรก ำกั บดู แลผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น ซึ่ ง กลุ่ ม กิจ กำรพิ จำรณำจำกสัด ส่ว นของ
ผลตอบแทนจำกกิจกรรมดำเนินงำนต่อส่วนของเจ้ำของ ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับกำรจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญ

6

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัทได้พิจำรณำกำรนำเสนอข้อมูลกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนทั้งในส่วนของกำรแสดงส่วนงำนธุรกิจ และส่วนงำนภูมิศำสตร์ใน
ลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอให้ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำจำกกำไร(ขำดทุน)หลังภำษีเงินได้เป็นหลัก
ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ำที่ ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
ดำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือคณะกรรมกำรบริษัท ที่ทำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์
กลุ่มกิจกำรดำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มกิจกำรมีส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว
ส่วนงำนตำมธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรเสนอข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนทำงธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้
ส่วนงำนที่ 1 คือ ธุรกิจในด้ำนกำรลงทุนในบริษัทอื่น
ส่วนงำนที่ 2 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิดเส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเชื่อมไฟฟ้ำ
ส่วนงำนที่ 3 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยโครงเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงเสำโทรคมนำคม และโครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อย
ให้บริกำรชุบสังกะสีและจำหน่ำยสินค้ำอุปกรณ์ส่งกำลังรวมถึงธุรกิจออกแบบ, ผลิต และจำหน่ำยโครงสร้ำงหลักตำมแบบ
ส่วนงำนที่ 4 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อน
ส่วนงำนที่ 5 คือ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงและขุดเจำะอุโมงค์
ส่วนงำนอื่น ได้แก่ ธุรกิจ เกษตรกรรม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
6

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของงบกำรเงินรวมมีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำยได้รวม
หัก รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้สุทธิ
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน
สินทรัพย์อื่น

ส่วนงำนที่ 1
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 2
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 3
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 4
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 5
ล้ำนบำท

ส่วนงำนอื่น
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

(7.61)
(28.47)

608.80
(0.48)

867.23
(31.36)

680.73
(152.82)

0.01
-

44.95
-

2,194.11
(213.13)

(36.08)
(63.56)

608.32
14.85

835.87
29.92

527.91
(55.98)

0.01
(33.22)

44.95
(52.35)

1,980.98
(160.34)

-

-

-

-

-

(2.51)

(2.51)

4.69

232.94

344.44

892.28

94.25

228.95

1,797.55
4,130.08

สินทรัพย์รวม

5,927.63
งบกำรเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำยได้รวม
หัก รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้สุทธิ
ผลกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
สินทรัพย์ถำวรของส่วนงำน
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์รวม

ส่วนงำนที่ 1
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 2
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 3
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 4
ล้ำนบำท

ส่วนงำนที่ 5
ล้ำนบำท

ส่วนงำนอื่น
ล้ำนบำท

รวม
ล้ำนบำท

163.72
(194.99)

944.89
(0.35)

1,094.08
(105.49)

635.51
(18.50)

0.04
-

31.64
-

2,869.88
(319.33)

(31.27)
(152.04)

944.54
81.23

988.59
30.18

617.01
(128.19)

0.04
(34.34)

31.64
(107.31)

2,550.55
(310.47)

1.10

228.26

365.35

1,020.98

61.55

208.70

1,885.94
4,167.03
6,052.97
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
7

มูลค่ำยุติธรรม
7.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูล
สำมำรถแสดงได้ดังนี้




ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ รำคำเสนอซื้อขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล
รำคำ) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำจำกรำคำ) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้)

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ซึ่งไม่รวมเงินฝำกประจำที่แสดงภำยใต้ หลักทรัพย์ที่ ถือไว้
จนครบกำหนดภำยใน 1 ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
 กองทุนรวม
 ตรำสำรทุน
หลักทรัพย์เผื่อขำย
 กองทุนรวม
รวมสินทรัพย์

ข้อมูลระดับที่ 1
บำท

ข้อมูลระดับที่ 2
บำท

ข้อมูลระดับที่ 1
บำท

ข้อมูลระดับที่ 2
บำท

136,766,739

8,242,687
-

113,500,010

71,575
-

136,766,739

480,740,408
488,983,095

113,500,010

141,125,349
141,196,924

กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัด ประเภทรำยกำรใหม่ข องกำไรจำกเงินลงทุน เผื่อขำยจำนวน 1,389,449 บำท (พ.ศ. 2559 จ ำนวน 2,444,800 บำท)
จำกกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไรหรือขำดทุน ซึ่งเกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนระหว่ำงปี
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560

สินทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
 กองทุนรวม
 ตรำสำรทุน
รวมสินทรัพย์

พ.ศ. 2559

ข้อมูลระดับที่ 1
บำท

ข้อมูลระดับที่ 2
บำท

ข้อมูลระดับที่ 1
บำท

ข้อมูลระดับที่ 2
บำท

155,533,062
155,533,062

8,242,687
8,242,687

173,616,205
173,616,205

71,575
71,575

ไม่มีกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมในระหว่ำงปี

38
208

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
7

มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ)
7.2 เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2
หลักทรัพย์เพื่อค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยตรำสำรทุน ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
(“NAV”) ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในตลำดตรำสำรหนี้แห่งประเทศไทย ซึ่งคำนวณโดยผู้จัดกำรกองทุนผู้ออกตรำสำรนั้น

8

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน
และออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

1,362,731

917,950

729

521

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

649,999,823
10,278,687
661,196,460

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

54,578,178
364,868
54,943,567

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์มีดอกเบี้ยในอัตรำระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่ำง
ร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี)
เงินฝำกธนำคำรระยะสั้นมีอัตรำดอกเบี้ยในระหว่ำงอัตรำร้อยละ 0.80 ถึง ร้อยละ 1.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่ำงร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 0.95 ต่อปี)
และเงินฝำกดังกล่ำวมีระยะเวลำครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน
9

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม

31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์ที่ถือไว้จนครบกำหนดภำยใน 1 ปี

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รำคำทุน
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

325,218,227
478,633,096
4,330,296
808,181,619

145,009,426
480,740,408
4,330,296
630,080,130

273,989,642
137,861,460
75,891,346
487,742,448

113,571,584
141,125,350
75,891,346
330,588,280

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

หลักทรัพย์เพื่อค้ำ

31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รำคำทุน
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

รำคำทุน
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

343,984,550

163,775,749

334,105,837

173,687,780
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
9

เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วครำว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้
งบกำรเงินรวม
หลักทรัพย์
เพื่อค้ำ
บำท
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
กำรด้อยค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ดอกเบี้ยรับ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

113,571,584
222,489,131
(155,012,776)
(33,631,588)
(2,406,925)
145,009,426

หลักทรัพย์ที่ถือไว้
หลักทรัพย์ จนครบกำหนด
เผื่อขำย
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
141,125,350
511,760,000
(172,676,555)
531,613
480,740,408

75,891,346
82,858,254
(154,431,015)
11,711
4,330,296

รวม
บำท
330,588,280
817,107,385
(482,120,346)
(33,099,975)
(2,406,925)
11,711
630,080,130

งบกำรเงินรวม
หลักทรัพย์
เพื่อค้ำ
บำท
รำคำทุน
กำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น
มูลค่ำยุติธรรม

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

หลักทรัพย์ที่ถือไว้
หลักทรัพย์ จนครบกำหนด
เผื่อขำย
ภำยใน 1 ปี
บำท
บำท
478,633,096
2,107,312
480,740,408

4,330,296
4,330,296

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลักทรัพย์
เพื่อค้ำ
บำท
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

173,687,780
222,489,131
(196,362,649)
(2,406,925)
(33,631,588)
163,775,749
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
9

เงินลงทุนระยะสั้น (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วครำว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลักทรัพย์
เพื่อค้ำ
บำท
รำคำทุน
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

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

มูลค่ำยุติธรรม
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุนสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
ตัดจำหน่ำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือไว้เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนระยะสั้น
กำไรจำกกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้น
ในบริษัทย่อย
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรถือเงินลงทุน
ที่ถือไว้เพื่อค้ำ
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หมำยเหตุ 13.1)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

(2,406,925)
5,294,892

8,529,080

(2,406,925)
3,271,445

8,529,080

-

-

170,376,837

9,007,385

(33,631,588)
-

(53,444,336)
13,739,616

(33,631,588)
-

(53,444,336)
-

(30,743,621)

(878,142)
(32,053,782)

17,399,811
155,009,580

2,383,621
(33,524,250)

บริษัทรับรู้กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 5.24 ล้ำนบำท - สุทธิจำกภำษี และกำไรจำกกำรขำยใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ในบริษัทย่อย จำนวน 169.38 ล้ำนบำท - สุทธิจำกภำษี (พ.ศ. 2559 : 7.21 ล้ำนบำท - สุทธิจำกภำษี) ในส่วนของเจ้ ำของของบริษัทใหญ่
ในงบกำรเงินรวม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
10

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก - สุทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 29.5)
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
(หมำยเหตุ 29.5)
รำยได้ค้ำงรับ - บุคคลภำยนอก
รำยได้ค้ำงรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 29.5)
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

790,271,130
(105,566,088)
684,705,042

493,869,553
(129,658,902)
364,210,651

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

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

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

16,620,653
(14,120,263)
2,500,390

-

-

30,846,443

41,741,258

528,783

12,500

172,088,636
18,828,503

172,945,983
43,055,853

112,322

463,175
73,347

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

929,794
33,813,054
659,196,983

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

8,071,959
497,140
9,118,121
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
10

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม

บุคคลภำยนอก
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 29)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

546,906,261

258,374,168

-

-

125,796,395
11,946,361
1,947,141
103,659,972

110,448,429
14,027,825
1,354,043
109,665,088

84,178,921

84,178,921

790,256,130
(105,551,088)
684,705,042

493,869,553
(129,658,902)
364,210,651

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

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

-

897,764

-

-

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

447,592
1,155,033
14,120,264
16,620,653
(14,120,263)
2,500,390

-

-

43
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

213

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
11

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บุคคลภำยนอก
- ตั๋วสัญญำใช้เงิน
- สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ที่เกีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 29.6)
- ตัวสัญญำใช้เงิน
-สัญญำให้กู้ยืมระยะสั้น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

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

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

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

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

8,858,890
8,858,890

12,500,000
12,500,000

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

86,440,000
(31,900,000)
54,540,000

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

ในระหว่ำงไตรมำสสอง พ.ศ. 2560 บริษัทได้ประเมินกำรได้รับคืนในเงินให้กู้ยืมแก่ EBM และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเงิน 8.00 ล้ำนบำท
ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
12

สินค้ำคงเหลือ

วัตถุดบิ - สุทธิ
วัสดุโรงงำน - สุทธิ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

385,833,414
58,825,624
289,028,650
60,138,392
793,826,080

339,101,759
45,534,411
165,039,138
76,090,754
625,766,062

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่รวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจำนวน 1,296.78 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 1,012.75 ล้ำนบำท)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รำยละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ชื่อบริษัท
ถือหุ้นทำงตรง
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์
จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด
(มหำชน)

3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
4. บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส
จำกัด
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ถือหุ้นทำงอ้อม
1. บริษทั พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่
จำกัด
2. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน
ไบโอแมส จำกัด
3. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด
4. บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด
5. บริษทั ยูดบั บลิวซี อำพัน
ไบโอแมส จำกัด
6. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลน
เทชั่นส์ จำกัด
7. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

สัดส่วนกำรลงทุน

พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

ผลิตและจำหน่ำยลวดเหล็กแรงดึงสูงทั้งชนิด
เส้นเดี่ยวและตีเกลียว และลวดเชือ่ มไฟฟ้ำ
ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำอุตสำหกรรมโครงเหล็ก
เสำสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง เสำโทรคมนำคม
โครงเหล็กสถำนีไฟฟ้ำย่อยให้บริกำรชุบสังกะสี
และจำหน่ำยอุปกรณ์ส่งกำลัง
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและพลังงำน
ควำมร้อน
รับเหมำก่อสร้ำง และขุดเจำะอุโมงค์

ไทย

303.02

300.10

72.18

74.24

ไทย

1,316.25

1,316.25

39.23

39.23

ไทย

302.50

302.50

100.00

100.00

ไทย

144.00

144.00

99.99

99.99

จัดจำหน่ำยเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ำเชิงมวล

ไทย

50.00

50.00

99.00

99.00

งำนบริกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ งำนออกแบบและ
บริกำรขึ้นรูปงำนโลหะ

ไทย

97.50

97.50

94.25

94.25

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวลและธุรกิจกำรเกษตร

ไทย

250.00

250.00

25.50

23.54

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล

ไทย

240.00

240.00

39.23

39.23

โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล
โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล

ไทย
ไทย
ไทย

18.25
16.25
9.38

18.25
260.00
150.00

39.23
39.23
39.23

39.23
39.23
39.23

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกพืช
พลังงำน
ธุรกิจโรงงำนไม้สับ

ไทย

0.10

-

21.58

-

US$ 25,000

-

27.46

-

กัมพูชำ

ถือหุ้นบริษัททำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือต้นปี
ลงทุนเพิม่
ขำยเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลำยปี

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

1,061,677,651
(2,586,597)
(83,842,859)
975,248,195

1,001,938,974
95,490,992
(297,827)
(35,454,488)
1,061,677,651

รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 บริษัทได้จำหน่ำยหุ้นของ RWI จำนวน 8,179,700 หุ้น และได้รับเงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน จำนวน 19.99
ล้ำ นบำท บริษั ท รั บรู้ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ ำ ยเงิ น ลงทุ น ดั งกล่ ำ วจ ำนวน 17.40 ล้ำ นบำท ภำยใต้ “ก ำไร(ขำดทุ น ) จำกเงิ นลงทุ น ”
ในงบกำรเงิน เฉพำะกิ จกำร กลุ่ มกิจ กำรรับรู้ กำไร - สุ ทธิภ ำษี จำนวน 5.24 ล้ำ นบำท ในส่ว นของเจ้ ำของของบริษั ทใหญ่โดยตรง
ในงบกำรเงินรวม
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จำนวน 5,823,339 หน่วย และ
ชำระค่ำหุ้นทั้ง หมด จำนวน 9,331,743 บำท กลุ่มกิจกำรรั บรู้ขำดทุ น - สุทธิภำษี จำนวน 171,222 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำ ง
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุ งและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของ
ของบริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิทำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน RWI ลดลงเป็น
ร้อยละ 72.18 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 74.24)
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W2) จำนวน 42,608 หน่วย และ
ชำระค่ำหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,260 บำท หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ท ำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน UWC ยังคงเดิ ม
ร้อยละ 39.23 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 39.23) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนใน UWC ร้อยละ 39.23 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมี
อำนวจควบคุมทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของ UWC ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน PLE และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำนวน 34.40 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน EBM และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จำนวน 49.44 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส์ จำกัด
ในวันที่ 17 เมษำยน พ.ศ. 2560 UWC บริษัทย่อยในกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื้ อกิจกำรของ GEP โดยลงทุ นในหุ้นสำมั ญจำนวน 20,000 หุ้ น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท รวมเป็นเงิน 55,000 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 55.00 กลุ่มกิจกำรแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงอ้อมใน GEP อัตรำร้อยละ 21.58
บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จำกัด
ในไตรมำส 4 พ.ศ. 2560 บริษัทย่อย UWC ได้ลงทุนเพิ่มใน PGE จำนวน 13.43 ล้ำนบำท ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อมใน PGE เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 25.50 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 23.54) กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุนจำนวน 2.82 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดขึ้นจำกผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของของบริษัทใหญ่
โดยตรงในงบกำรเงินรวม
บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จำกัด
ในไตรมำส 2 พ.ศ. 2560 UWC บริษัทย่ อยในกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มเติมใน UWCC ซึ่งเป็ นบริษัทที่บริษั ทจัดตั้งขึ้นเองโดยลงทุนใน
หุ้นสำมัญจำนวน 1,000 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 0.89 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 70.00 กลุ่มกิจกำรแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ทำงอ้อมใน UWCC อัตรำร้อยละ 27.46
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย SATUEK
จำกเดิม 2,600,000 หุ้น เหลือ 650,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัทย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย SATUEK
จำกเดิม 650,000 หุ้น เหลือ 162,500 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัท ย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย UAB จำก
เดิม 1,500,000 หุ้น เหลือ 375,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัท ย่อยได้เสร็จสิ้ น
กระบวนกำรลดจำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ลดจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัท ย่อย UAB
จำกเดิม 375,000 หุ้น เหลือ 93,750 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท โดยมูลค่ำที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยขำดทุนสะสม บริษัท ย่อยได้เสร็จสิ้น
กระบวนกำรลดจำนวนหุ้นและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
เมื่อ วัน ที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษั ทได้จ่ ำยชำระมูล ค่ำ หุ้น สำมัญ จ ำนวน 980,000 หุ้ น รำคำหุ้น ละ 5 บำท เป็ นจ ำนวนเงิ น
4.90 ล้ำนบำท โดยผู้ถือหุ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้ชำระค่ำหุ้นสำมัญบำงส่วน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บำท
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 EBM ได้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มเติมจำนวน 4.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทและส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้จ่ำยชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวจำนวน 39.60 ล้ำนบำท และ 0.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ นอกจำกนี้บริษัทได้ซื้อหุ้น EBM
จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจำนวน 25,000 บำท และจ่ำยชำระค่ำหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระให้แก่ EBM จำนวน 75,000 บำท ทำให้
สัดส่วนกำรลงทุนใน EBM เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.00 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 98.00)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด
เมื่อวั นที่ 13 กุมภำพั นธ์ พ.ศ. 2558 ที่ ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ UWC ครั้ งที่ 1/2558 ได้มี มติอนุมัติ ให้ขำยเงิ นลงทุนในบริ ษัท IMP
(“บริษัทย่อย”) ให้แก่บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน) (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) ซึ่งถือเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยเป็นกำรขำยในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย
ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท อีเอ็มซี ได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพื่อซื้อหุ้นของ IMP กำรทำรำยกำร
ดังกล่ำวแล้วเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจกำรรับรู้กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 0.88 ล้ำนบำท
ภำยใต้ “กำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน” ในงบกำรเงินรวม และไม่ได้นำงบกำรเงินของ IMP มำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (UWC-W2) จำนวน
345,684 หน่วย และชำระค่ำหุ้นทั้งหมด จำนวน 34,570 บำท กลุ่มกิจกำรรับรู้ขำดทุน - สุทธิภำษี จำนวน 17,464 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำง
ระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของ
บริษัทใหญ่โดยตรงในงบกำรเงินรวม
หลังจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำให้สัดส่วนกำรลงทุนใน UWC ยังคงเดิมร้อยละ 39.23 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 39.23)
แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนใน UWC ร้อยละ 39.23 อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนของ UWC
ดังนั้น UWC ได้ถูกจัดประเภทเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำร
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (RWI-W1) จำนวน
202,000 หน่วย และชำระค่ำหุ้นทั้งหมด จำนวน 323,200 บำท กลุ่มกิจกำรรับรู้กำไร - สุทธิภำษี จำนวน 137.60 บำท ซึ่งเกิดจำกผลต่ำงระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่ถูกปรับปรุงและมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับในส่วนของเจ้ำของของบริษัท
ใหญ่โดยตรงในงบกำรเงิ นรวมหลังจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคั ญแสดงสิ ทธิ ท ำให้ สัดส่วนกำรลงทุ นใน RWI ลดลงเป็ นร้อยละ 74.24
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 74.26)
ในไตรมำส 4 พ.ศ.2559 บริษัทได้จำหน่ำยหุ้นของ RWI จำนวน 955,400 หุ้น และได้รับเงินจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน RWI จำนวน
2.68 ล้ำนบำท บริษัทรับรู้กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน 2.38 ล้ำนบำท ภำยใต้ “กำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน ” ใน
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร กลุ่ มกิจกำรรั บรู้กำไร - สุทธิภำษี จำนวน 1.90 ล้ำนบำท ในส่ว นของเจ้ำ ของของบริษัทใหญ่โ ดยตรงใน
งบกำรเงินรวม
หลังจำกขำยหุ้นของ RWI บริษัทได้ทำกำรซื้อหุ้นของ RWI จำนวน 955,100 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 2.31 ล้ำนบำท เพื่อรักษำสัดส่วน
กำรลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด (มหำชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้น ENS จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจำนวน 48.58 ล้ำนบำท ทำให้
สัดส่วนกำรลงทุนใน ENS เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100.00 (31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 90.04)
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน PLE และได้รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ จำนวน 35.45 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น”
ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด
ในวันที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ UKB โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 10 บำท เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 240.00 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน UKB อัตรำร้อยละ 39.23
กลุ่มกิจกำรได้ทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิน ทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ UKB เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำส 3
พ.ศ. 2559 โดยกำรวัด มูล ค่ำยุ ติธ รรมของสิน ทรัพ ย์สุท ธิที่ ระบุ ได้ พิจำรณำจำกมูล ค่ำของสินทรัพ ย์และคำนึง ถึงควำมเป็ นไปได้ ที่
กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของประมำณกำรมูลค่ำของรำยกำรสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถ
วิเครำะห์ได้ดังนี้
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ

586,008
1,376,773
360,137,314
157,000,000
(17,900,644)
(471,084)
(1,180,985)
(11,886,752)
487,660,630
487,660,630

ยอดจ่ำยชำระ
เงินสดจ่ำยเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม
เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
ยอดจ่ำยชำระสุทธิ

161,212,431
343,479,258
(20,654,625)
484,037,064

กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อ

3,623,566

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ระบุได้สุทธิที่เกินกว่ำยอดจ่ำยชำระสุทธิจำนวน 3.62 ล้ำนบำทได้รับรู้เป็นกำไรจำก
กำรต่อรองรำคำซื้อภำยใต้ “รำยได้อื่น” ในงบกำรเงินรวม กำไรจำกกำรต่อรองรำคำซื้อเกิดจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถเจรจำตกลง
ต่อรองรำคำซื้อขำยกับผู้ขำยได้ในรำคำต่ำ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ในวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ PGE โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน 24,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100 บำท เป็นจำนวนเงิน 2.40 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 23.54 PGE ได้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน
2,460,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมได้ลงทุนเพิ่มจำนวน 1,476,000 หุ้น
และจำนวน 984,000 หุ้น ตำมลำดับ PGE ได้เรียกชำระค่ำหุ้นเต็มจำนวน มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท บริษัทย่อยและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุมได้ชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ว เป็นจำนวนเงิน 147.60 ล้ำนบำท และจำนวนเงิน 98.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวไม่ได้ทำ
ให้สัดส่วนกำรถือหุ้นเปลี่ยนแปลง
กลุ่มกิจกำรได้ทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ PGE เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำส 3
พ.ศ. 2559 โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่ กลุ่มกิจกำร
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้

บำท

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ

128,530
83,825
196,349,784
816,571
(696,033)
(371,345)
196,311,332
(100,000,000)
96,311,332

ยอดจ่ำยชำระ
เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
ยอดจ่ำยชำระสุทธิ

150,000,000
(1,373,015)
148,626,985

ผลต่ำงของสิง่ ตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม)

52,315,653

ยอดจ่ำยชำระสุทธิที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับของสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 52.32 ล้ำนบำท ซึ่ง กลุ่มกิจกำรได้รับรู้เป็น
ค่ำควำมนิยม กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมรู้เชิงขั้นตอนด้ำนกำรเกษตรและกำรต่อยอด
ผลิตภัณฑ์กำรเกษตร
กลุ่มกิจกำรรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมตำมสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด
ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ SATUEK โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน 2,600,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน SATUEK อัตรำร้อยละ 39.23
กลุ่มกิจกำรได้ทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ SATUEK เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำส 4
พ.ศ. 2559 โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่ กลุ่ม
กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
บำท
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

184,392
2,503,891
190,323,561
140,989,304
(738,958)
(2,092,462)
(578,000)
(24,367,294)

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ

306,224,434
306,224,434

ยอดจ่ำยชำระ
เงินสดจ่ำยเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม
เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
ยอดจ่ำยชำระสุทธิ

167,383,269
179,163,606
(325,903)
346,220,972

ผลต่ำงของผลตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม)

39,996,538

ยอดจ่ำยชำระสุทธิที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมที่ได้รับของสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 40.00 ล้ำนบำท ซึ่งกลุ่มกิจกำรรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมพร้อมในกำรดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้ำ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 (ต่อ)
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย UWC เข้ำซื้อกิจกำรของ UAB โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
100 บำท กลุ่มกิจกำรมีสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ABP อัตรำร้อยละ 39.23
กลุ่มกิจกำรได้ทำกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำสุทธิของ UAB เสร็จสมบูรณ์ในไตรมำส 4 พ.ศ. 2559
โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้พิจำรณำจำกมูลค่ำของสินทรัพย์และคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ที่ กลุ่มกิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเชื่อถือ
มูลค่ำรำคำซื้อขำยเทียบกับมูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่รับรู้จำกกำรซื้อกิจกำร ณ วันซื้อขำย สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้

บำท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

328,196
223,057,903
170,589,108
(616,252)
(308,992)
(2,670,736)
(217,000)
(13,548,444)

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ

376,613,783
376,613,783

ยอดจ่ำยชำระ
เงินสดจ่ำยเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม
เงินสดที่ได้มำจำกบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
ยอดจ่ำยชำระสุทธิ

102,421,281
281,236,414
(751,933)
382,905,762

ผลต่ำงของผลตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรม (ค่ำควำมนิยม)

6,291,979

ยอดจ่ำยชำระสุทธิท่ีเกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับของสินทรัพย์และหนี้สินจำนวน 6.29 ล้ำนบำท ซึ่ง กลุ่มกิจกำรได้รับรู้เป็ น
ค่ำควำมนิยม กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ในอนำคตจำกเงินลงทุนในแง่ควำมพร้อมในกำรดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.2

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วมมีดังต่อไปนี้
ทุนที่ออกและชำระแล้ว

ชื่อบริษัท
1. บริษัท ไดเมท สยำม
จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท อยุธยำ พำวเวอร์
ซิสเต็มส์ จำกัด
3. บริษัท สระบุรี เอนเนอยี่
ซิสเต็มส์ 2 จำกัด
4. บริษัท อินเตอร์โกลบ
อินเวสเมนต์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

สัดส่วนกำรลงทุน

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
ร้อยละ

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
ร้อยละ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
สีทำภำยนอก
ธุรกิจโรงฟ้ำพลังงำนขยะ

ไทย

128.32

128.32

24.50

24.50

ไทย

13.75

-

30.00

-

ธุรกิจโรงฟ้ำพลังงำนขยะ

ไทย

21.75

-

30.00

-

US$ 25,000

-

48.00

-

ธุรกิจขำยและให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

กัมพูชำ

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
บำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ
ซื้อเงินลงทุน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ

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

รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2560
บริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (“APS”)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ย่อย UWC ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ย่อยลงทุน
ในหุ้นสำมัญของ APS จำนวน 165,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 25 บำท มูลค่ำทั้งสิ้น 4.13 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำ
ร้อยละ 30.00 บริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวเสร็จสิ้นในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.2

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
บริษัท สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเต็มส์ 2 จำกัด (“SES2”)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ย่อย UWC ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้บ ริษัท ย่อยลงทุน
ในหุ้นสำมัญของ SES2 จำนวน 261,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 25 บำท มูลค่ำทั้งสิ้น 6.53 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำ
ร้อยละ 30.00 บริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวเสร็จสิ้นในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560
บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จำกัด (“IIC”)
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน พ.ศ. 2560 บริษัท ย่อย UWC ได้ลงทุนใน IIC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน
1,000 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 1.22 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 48.00
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559
บริษัท ไดเมท สยำม จำกัด (มหำชน) (“DIMET”)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 5/2558 ได้ มีมติอนุมัติให้กิจกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของ
DIMET จำนวน 62,817,683 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.60 บำท มูลค่ำทั้งสิ้น 226.14 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 24.50
กิจกำรได้ทำคำเสนอซื้อและดำเนินกำรซื้อเงินลงทุนดังกล่ำวจนแล้วเสร็จในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทร่วม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปสำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจำนวนที่แสดงอยู่
ในงบกำรเงินของบริษัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมดังกล่ำว) ซึ่งได้ปรับปรุงด้วยรำยกำรปรับปรุง
ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรับปรุงเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำย
กำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรและบริษัทร่วม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.2

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป
DIMET
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม

6,272,825
136,330,792
142,603,617

30,135,890
135,929,848
166,065,738

หนี้สินหมุนเวียนรวม

(83,947,814)

(85,614,217)

55,656,054
(6,355,620)
107,956,237

57,853,114
(7,175,972)
131,128,663

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์สุทธิ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

DIMET

รำยได้
รำยได้อื่น
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
รำยได้ภำษีเงินได้
ขำดทุนหลังภำษีจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

สำหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 12 มิถุนำยน
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

302,536,273
2,025,437
(328,817,722)
(400,315)
(24,656,327)
2,464,960
(22,191,367)

305,256,703
2,509,496
(312,590,950)
(494,753)
(5,319,504)
630,444
(4,689,060)

(22,191,367)

(4,689,060)

57
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

227

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.2

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
DIMET
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี
ขำดทุนในระหว่ำงงวด
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม (ร้อยละ 24.50)
กำรปรับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมำยเหตุ 26)

131,128,663
(22,191,367)
108,937,296
26,689,637
195,085,641
(110,754,937)
111,020,341

มูลค่ำตำมบัญชี
13.3

135,817,723
(4,689,060)
131,128,663
32,126,522
195,085,641
227,212,163

ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ
รำยละเอียดเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำมีดังต่อไปนี้
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จำกัด โรงสับไม้

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ไทย

สัดส่วนกำรลงทุน

พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

150.00

150.00

25.00

25.00

กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำผ่ำนบริษัทย่อย EBM
กำรเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
บำท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
หัก เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้จ่ำยชำระ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

59,471,525
(4,525,000)
(54,946,525)
-
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
13

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
13.3

ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
ในปี พ.ศ. 2560 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของ SFG ทำกำรยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสำรบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย ส่งผลให้ไม่ปรำกฏชื่อบริษัทย่อย EBM เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย EBM จึงดำเนินกำรฟ้องร้อง SFG และ
กรรมกำรของ SFG เนื่องจำกผิดสัญ ญำร่ว มทุนและเรี ยกค่ ำเสีย หำยพร้อมดอกเบี้ยเต็ มจำนวน ในระหว่ำงปีมีกำรเจรจำตกลงกั บ
กรรมกำรของ SFG แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ นอกจำกนี้กรรมกำรของ SFG ผิดนัดชำระไม่จ่ำยคืนตำมที่ได้ตกลงไว้ ดังนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่ทำงบริษัทย่อย EBM จะไม่ได้รับชำระเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวคืน ดังนั้น กลุ่มกิจกำรจึงตั้งสำรองกำรด้อยค่ำ
สำหรับผลเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกรำยกำรดังกล่ำวเต็มจำนวน
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559
บริษัท ซันฟลำวเวอร์ กรีน จำกัด (“SFG”)
วันที่ 12 สิงหำคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย EBM ได้ลงทุนในหุ้นสำมัญจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่ำทั้งสิ้น 45.25 ล้ำนบำท กลุ่มกิจกำร
ได้พิจำรณำสิทธิในกำรออกเสียงของคณะกรรมกำรและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนใน SFG เพียงแค่ร้อยละ 25.00
กลุ่มกิจกำรก็มีอำนำจในกำรควบคุมร่วมกับผู้ร่วมค้ำ โดยกลุ่มกิจกำรบันทึกกำรลงทุนใน SFG เป็นกิจกำรร่วมค้ำ
กลุ่มกิจกำรอยู่ในระหว่ำงประเมินมูลค่ำยุติธรรมเพื่อปันส่วนผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับและยอดจ่ำยชำระสุทธิให้แก่
สินทรัพย์ หนี้สินที่ได้จำกกำรซื้อ กลุ่มกิจกำรไม่ได้เปิดเผยข้อมูลค่ำควำมนิยมเนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำข้อมูลกำรจัดสรรรำคำซื้อ
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 SFG ได้ออกหุ้นสำมัญมูลค่ำที่ตรำไว้ 10 บำทต่อหุ้น EBM ได้ชำระค่ำหุ้นจำกกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 12,500,000 บำท เพื่อคงไว้ซึ่งสัดส่วนในผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 25.00 ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2559
มูลค่ำยุติธรรมตำมส่วนได้เสียของ EBM ในสินทรัพย์และหนี้สินได้มำจำกกำรลงทุน มีดังนี้
บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
หัก มูลค่ำยุติธรรมสุทธิส่วนของผู้ร่วมค้ำ
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิที่ได้รับ
ยอดจ่ำยชำระสุทธิ
กำรปรับมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ (ค่ำควำมนิยม)

20,937
14,735,879
78,496,100
4,675,725
(840,300)
(841,121)
(1,331,734)
(726,434)
94,189,052
(70,641,790)
23,547,262
45,250,000
21,702,738
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
14

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดิน
บำท

อำคำร
บำท

รวม
บำท

415,473,522
(10,857,206)
404,616,316

940,000
(773,890)
166,110

416,413,522
(773,890)
(10,857,206)
404,782,426

404,616,316
404,616,316

166,110
(47,000)
119,110

404,782,426
(47,000)
404,735,426

415,473,522
(10,857,206)
404,616,316

940,000
(820,890)
119,110

416,413,522
(820,890)
(10,857,206)
404,735,426

404,616,316
404,616,316

119,110
(47,000)
72,110

404,735,426
(47,000)
404,688,426

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

415,473,522
(10,857,206)
404,616,316

940,000
(867,890)
72,110

416,413,522
(867,890)
(10,857,206)
404,688,426

รำคำยุติธรรม วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

415,798,850

1,008,000

416,806,850

รำคำยุติธรรม วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

415,798,850

1,008,000

416,806,850

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

รำคำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระภำยนอก ด้วยกำรกำหนดมูลค่ ำเป็นผลกำรอ้ำงอิงรำคำซื้อขำยในตลำดล่ำสุดที่สำมำรถซื้อได้
อย่ำงอิสระ มูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแผนกำรนำที่ดินและอำคำรไปร่วมทุนในกิจกำรอื่นหรือพัฒนำที่ดินดังกล่ำวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่วนได้นำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 32

60
230

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
15

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
รำคำตีใหม่

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นงวด
ซื้อระหว่ำงปี
สินทรัพย์จำกกำรซื้อบริษัทย่อย
จำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ
ตัดจำหน่ำย
กำรโอน
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

รำคำทุน

ที่ดิน
บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
บำท

เครื่องขุดเจำะ
อุโมงค์
บำท

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้สำนักงำน
บำท

261,667,192
261,667,192

756,036,699
(358,091,305)
(9,540,360)
388,405,034

822,117,436
(492,145,731)
(1,515,673)
328,456,032

131,568,725
(5,487,037)
126,081,688

261,667,192
79,502,200
341,169,392

388,405,034
12,832,371
165,771,895
23,060,955
(31,287,388)
558,782,867

328,456,032
11,968,544
163,289,390
(40,538)
173,338,937
(55,880,779)
621,131,586

341,169,392
341,169,392

957,701,921
(389,378,694)
(9,540,360)
558,782,867

1,170,673,769
(548,026,510)
(1,515,673)
621,131,586

ยำนพำหนะ
บำท

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง
บำท

รวม
บำท

55,497,030
(44,416,175)
11,080,855

31,367,384
(21,633,131)
(478,952)
9,255,301

100,819,789
100,819,789

2,159,074,255
(921,773,379)
(11,534,985)
1,225,765,891

126,081,688
(31,834,488)
94,247,200

11,080,855
7,230,981
216,599
(1,309,612)
(1,579)
113,100
(4,313,882)
13,016,462

9,255,301
11,070,275
4,601,380
(3)
(3,587,112)
21,339,841

100,819,789
245,048,266
(1,488,000)
(196,512,992)
147,867,063

1,225,765,891
288,150,437
413,381,464
(2,838,153)
(1,579)
(126,903,649)
1,797,554,411

131,568,725
(37,321,525)
94,247,200

61,592,857
(48,576,395)
13,016,462

48,930,629
(27,111,835)
(478,953)
21,339,841

147,867,063
147,867,063

2,859,504,356
(1,050,414,959)
(11,534,986)
1,797,554,411

231
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
15

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
รำคำตีใหม่

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นงวด
ซื้อระหว่ำงปี
จำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ
ตัดจำหน่ำย
กำรโอน
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำเผื่อด้อยค่ำ
ผลต่ำงสะสมจำกกำรแปลงค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
รำคำทุน
เครื่องตกแต่ง
เครื่องขุดเจำะ
ติดตั้งและ
อุโมงค์ เครื่องใช้สำนักงำน
บำท
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง
บำท

รวม
บำท

ที่ดิน
บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

เครื่องจักรและ
อุปกรณ์
บำท

341,169,392
5,840,000
54,122,900
401,132,292

558,782,867
6,494,835
36,796,312
(34,418,560)
567,655,454

621,131,586
66,830,916
(5)
196,916,639
(79,023,972)
(23,680)
805,831,484

94,247,200
(10,299,069)
(22,402,859)
61,545,272

13,016,462
6,494,375
(3)
(125,546)
1,068,133
(5,631,990)
14,821,431

21,339,841
7,378,513
(39,902)
(4,719,462)
23,958,990

147,867,063
97,907,749
(234,781,084)
10,993,728

1,797,554,411
190,946,388
(39,910)
(125,546)
54,122,900
(134,093,053)
(22,402,859)
(23,680)
1,885,938,651

401,132,292
401,132,292

1,000,993,068
(423,797,254)
(9,540,360)
567,655,454

1,434,148,705
(626,801,548)
(1,515,673)
805,831,484

131,568,725
(47,620,594)
(22,402,859)
61,545,272

68,944,966
(54,123,535)
14,821,431

48,343,291
(23,905,349)
(478,952)
23,958,990

10,993,728
10,993,728

3,096,124,775
(1,176,248,280)
(33,937,844)
1,885,938,651

ในไตรมำสที่สี่ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ตีรำคำที่ดินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวอ้ำงอิงจำกรำคำซื้อขำยล่ำสุดในตลำดสำมำรถต่อรองรำคำได้อย่ำงอิสระ ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำสุทธิจำกภำษีเงิ นได้
รอตัดบัญชีจะถูกบันทึกไปยังบัญชี องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ที่ดินและอำคำรของ UWC จำนวนทั้งสิ้น 275.05 ล้ำนบำท ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (หมำยเหตุ 32)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
15

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ ซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์สำนักงำน มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

รำคำทุนของสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

30,537,467
(8,484,807)
22,052,660

25,011,511
(3,170,678)
21,840,833

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 25.60 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 : 18.57 ล้ำนบำท) จะถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 4.25 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2559 : 3.73 ล้ำนบำท)
รำยกำรซื้อในตำรำงข้ำงต้นได้รวมกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ กลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำจำนวน 5.90 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2559 :
6.98 ล้ำนบำท)
หำกที่ดินแสดงตำมรำคำทุนเดิม รำคำตำมบัญชีจะเป็นดังนี้

งบกำรเงินรวม

รำคำทุน
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

28,294,224
28,294,224

22,454,224
22,454,224

-

-

ข้อมูลกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม แสดงได้ดังนี้
กำรจัดลำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม

งบกำรเงินรวม
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยใช้
รำคำเสนอซื้อในตลำด
ที่มีสภำพคล่องสำหรับ
สินทรัพย์อย่ำงเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
บำท

ข้อมูลที่สำมำรถ
สังเกตได้อย่ำงมี
สำระสำคัญ
(ข้อมูลระดับที่ 2)
บำท

ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้อย่ำงมี
สำระสำคัญ
(ข้อมูลระดับที่ 3)
บำท

-

401,132,292

-

กำรวัดมูลค่ำที่เกิดขึ้นประจำ
ที่ดิน
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2

มูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2 ของที่ดินคำนวณจำกวิธีเปรียบเทียบรำคำขำย โดยผู้ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในตลำดทุนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รำคำขำยของสินทรัพย์ที่ค ล้ำยกันในบริเวณใกล้เคียงได้ถูกปรับปรุงสำหรับ
ควำมแตกต่ำงในคุณลักษณะที่สำคัญ เช่น ขนำดของอสังหำริมทรัพย์ ข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญสำหรับกำรประเมินมูลค่ำคือรำคำต่อตำรำงวำ
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับวิธีกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมระหว่ำงปี
64
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
15

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อระหว่ำงปี
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อระหว่ำงปี
จำหน่ำยระหว่ำงปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และเครื่องใช้สำนักงำน
บำท

ยำนพำหนะ
บำท

รวม
บำท

19,587,638
(15,623,863)
3,963,775

1,079,008
(405,939)
(478,952)
194,117

20,666,646
(16,029,802)
(478,952)
4,157,892

3,963,775
329,205
(1,579)
(1,182,276)
3,109,125

194,117
1,563,999
(172,999)
1,585,117

4,157,892
1,893,204
(1,579)
(1,355,275)
4,694,242

19,922,048
(16,812,923)
3,109,125

2,643,008
(578,939)
(478,952)
1,585,117

22,565,056
(17,391,862)
(478,952)
4,694,242

3,109,125
82,104
(2,095,128)
1,096,101

1,585,117
(1,320,761)
(264,355)
1

4,694,242
82,104
(1,320,761)
(2,359,483)
1,096,102

20,004,152
(18,908,051)
1,096,101

1,079,007
(600,054)
(478,952)
1

21,083,159
(19,508,105)
(478,952)
1,096,102

66
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
16

ค่ำควำมนิยม
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
บำท

31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
บำท

98,604,170
98,604,170

52,315,653
52,315,653

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
รำคำตำมบัญชีต้นงวด - สุทธิ
กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
รำคำทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

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

98,604,170
98,604,170

ณ วันที่ 1 มกรำคม
รำคำทุน
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมของส่วนงำน PGE จำนวน 52.32 ล้ำนบำท ซึ่งแสดง
ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำไรขำดทุนหรือขำดทุนรวม เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจตกต่ำและผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
ค่ำควำมนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกำหนดตำมส่วนงำนธุรกิจกำรปันส่วนของค่ำควำมนิยม
ให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำมำรถแสดงได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
บำท
กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม

46,288,517

มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รั บคืนของหน่วยสินทรัพ ย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) พิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำ ว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร กระแสเงินสด
หลังจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อัตรำกำรเติบโตดังกล่ำวไม่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจ
ที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงำนอยู่

67
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
16

ค่ำควำมนิยม (ต่อ)
ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ
กำไรขั้นต้น1
อัตรำกำรเติบโต2
อัตรำคิดลด3
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่กอ่ ให้เกิดเงินสด (CGUs) (ล้ำนบำท)

ร้อยละ 35.29
ไม่มี
ร้อยละ 7.75
1,263.74

กำไรขั้นต้นจำกงบประมำณ
อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่อใช้ในกำรประมำณกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลำหลังจำกประมำณกำรกระแสเงินสดตำม
ระยะเวลำในงบประมำณ
3
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด

1
2

ข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ได้ถูกใช้เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ภำยในส่วนงำนธุรกิจ
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำกำไรขั้นต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด
อัตรำกำรเติบโตถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม อัตรำคิดลดที่ใช้เป็น
อัตรำก่อนหักภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนนั้น ๆ
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
17

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิกำรใช้
ระบบท่อย่อย
เพื่อส่งก๊ำซ
บำท
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำตำมบัญชีต้นปี
สินทรัพย์จำกกำรซื้อบริษัทย่อย
ซื้อระหว่ำงปี
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี
ซื้อระหว่ำงปี
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
สิทธิกำร
ให้บริกำร
ภำยใต้สัญญำ
ค่ำลิขสิทธิ์
ซื้อขำยไฟฟ้ำ
ซอฟต์แวร์
บำท
บำท

รวม
บำท

6,288,111
(3,830,292)
2,457,819

157,000,000
(3,408,008)
153,591,992

9,939,497
(5,565,031)
4,374,466

173,227,608
(12,803,331)
160,424,277

2,457,819
(419,208)
2,038,611

153,591,992
311,578,412
(44,172,844)
420,997,560

4,374,466
530,979
(1,096,999)
3,808,446

160,424,277
311,578,412
530,979
(45,689,051)
426,844,617

6,288,111
(4,249,500)
2,038,611

468,578,412
(47,580,852)
420,997,560

10,458,477
(6,650,031)
3,808,446

485,325,000
(58,480,383)
426,844,617

2,038,611
(419,207)
1,619,404

420,997,560
(48,047,992)
372,949,568

3,808,446
132,100
(822,473)
3,118,073

426,844,617
132,100
(49,289,672)
377,687,045

6,288,111
(4,668,707)
1,619,404

468,578,412
(95,628,844)
372,949,568

10,590,577
(7,472,504)
3,118,073

485,457,100
(107,770,055)
377,687,045
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
17

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
บำท

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

24,800
(3,876)
20,924

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย

20,924
(4,960)
15,964

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

24,800
(8,836)
15,964

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
18

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
(หนี้สิน)สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

21,170,577

62,714,823

53,318,797

48,829,123

185,154,259
206,324,836

95,046,412
157,761,235

19,078,157
72,396,954

10,558,417
59,387,540

(16,850,818)

(16,467,466)

(12,057)

(395)

(313,229,019)
(330,079,837)

(315,505,904)
(331,973,370)

(12,057)

(395)

(123,755,001)

(174,212,135)

72,384,897

59,387,145

70
240

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
18

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้
งบกำรเงินรวม

วันที่ 1 มกรำคม
กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 27)
บันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บันทึกในส่วนทุนอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(174,212,135)
74,009,328
(9,334,547)
(14,217,647)
(123,755,001)

(186,722,770)
(37,915,736)
52,261,566
443,006
(2,278,201)
(174,212,135)

59,387,145
12,986,647
11,105
72,384,897

48,119,225
11,245,437
22,483
59,387,145

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้
งบกำรเงินรวม

ค่ำเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ
บำท

ค่ำเผือ่ กำร
เสื่อมสภำพ
สินค้ำล้ำสมัย
บำท

ค่ำเผือ่
กำรด้อยค่ำ
บำท

กำรปรับปรุง
มูลค่ำยุตธิ รรม
ของทีด่ ิน อำคำร
และอุปกรณ์ใน
งบกำรเงินรวม
บำท

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
บันทึกในกำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น

20,505,094
(677,755)
-

4,665,004
(946,010)
-

4,351,673
(1,294,207)
-

19,326,156
22,201,983
(3,597,296)
-

8,484,243
320,424
855,157

1,755,883
15,666,538
27,440,332
-

26,854,523
11,849,495
-

85,942,576
37,868,521
33,094,981
855,157

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
บันทึกในกำไรหรือขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น

19,827,339
(1,719,407)
-

3,718,994
(656,349)
-

3,057,466
(57,466)
-

37,930,843
(3,836,764)
-

9,659,822
(374,228)
1,663,275

44,862,753
27,272,203
-

38,704,018
26,272,337
-

157,761,235
46,900,326
1,663,275

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

18,107,932

3,062,645

3,000,000

34,094,079

10,948,869

72,134,956

64,976,355

206,324,836

ภำระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงำน
บำท

ผลขำดทุน
สะสมทำงภำษี
บำท

อื่น ๆ
บำท

รวม
บำท
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
18

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
บันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บันทึกในส่วนทุนอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
บันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดสร็จอื่น
บันทึกในส่วนทุนอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

เงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
บำท

งบกำรเงินรวม
สัญญำ
ส่วนเกินทุน
ซื้อขำยไฟฟ้ำ จำกกำรตีรำคำเพิ่ม
บำท
บำท

(165,328,977)
9,633,052
(2,278,201)
(157,974,126)
29,049,834
(9,536,617)
(138,460,909)

(30,960,131)
(75,784,257)
8,834,568
(97,909,820)
9,609,599
(88,300,221)

(45,155,639)
(45,155,639)
(10,824,580)
(55,980,219)

อื่น ๆ
บำท

รวม
บำท

(31,220,599)
698,965
(412,151)
(30,933,785)
(11,550,431)
(173,242)
(4,681,030)
(47,338,488)

(272,665,346)
(75,784,257)
19,166,585
(412,151)
(2,278,201)
(331,973,370)
27,109,002
(10,997,822)
(14,217,647)
(330,079,837)

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

(174,212,135)

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

(123,755,001)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
บันทึกในกำไรขำดทุน
บันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
บันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

ค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
บำท

ภำระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงำน
บำท

อื่นๆ
บำท

รวม
บำท

16,847,784
(9,000)
16,838,784
(12,000)
16,826,784

624,635
245,528
22,483
892,646
167,605
11,105
1,071,356

30,646,931
11,009,179
41,656,110
12,842,704
54,498,814

48,119,350
11,245,707
22,483
59,387,540
12,998,309
11,105
72,396,954
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
18

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงิน
ลงทุนในกองทุน
บำท

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
บันทึกในกำไรหรือขำดทุน

(125)
(270)
(395)
(11,662)
(12,057)

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

วันที่ 31 ธันวำคม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

76,337,792
(200,092,793)
(123,755,001)

79,503,802
(253,715,937)
(174,212,135)

72,384,897
72,384,897

59,387,145
59,387,145

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำนวนที่ เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนั้น
กลุ่มกิ จกำรไม่ ได้รั บรู้สิ นทรั พย์ภ ำษีเ งินได้รอตั ดบัญ ชีจำนวน 95.72 ล้ ำนบำท ที่เกิ ดจำกขำดทุนสะสมทำงภำษี จำนวน 478.58 ล้ำ นบำท
ขำดทุนสะสมยกไปสำมำรถแยกตำมปีที่จะหมดประโยชน์ทำงภำษีได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ปีที่หมดประโยชน์ทำงภำษี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565

ล้ำนบำท
24.42
33.07
50.03
89.74
281.32
478.58

73
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

243

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
19

เงินกู้ยืม

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตั๋วแลกเงินจ่ำย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
- หุ้นกู้
- เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวมเงินกู้ยืมหมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
รวมเงินกู้ยืมไม่หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

17,935,905
307,574,620

197,909,316
105,117,280

-

59,720,143

325,510,525

303,026,596

-

59,720,143

800,000,000

-

-

-

24,960,000

24,960,000

-

-

8,114,431
1,158,584,956

9,549,734
337,536,330

-

59,720,143

24,520,000
9,400,059
33,920,059

800,000,000
49,480,000
13,644,662
863,124,662

-

-

1,192,505,015 1,200,660,992

-

59,720,143

เงิ นกู้ ยื มจำกธนำคำรของ UWC จ ำนวนเงิ น 45.40 ล้ ำนบำท (31 ธั นวำคม พ.ศ. 2559 : 45.40 ล้ ำนบำท) ค้ ำประกั นโดย ที่ ดิ น อำคำร และ
เงินฝำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำร (หมำยเหตุ 32)
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
งบกำรเงินรวม
บำท
ยอดคงเหลือต้นปี
จ่ำยคืนเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือปลำยปี

874,440,000
(24,960,000)
849,480,000
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
19

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม มีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

เงินกู้ยืม
- อัตรำดอกเบี้ยคงที่
- อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
รวมเงินกู้ยืม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

862,405,674
67,415,905
929,821,579

859,720,143
317,746,453
1,177,466,596

-

59,720,143
59,720,143

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้
งบกำรเงินรวม

- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
- ตั๋วแลกเงินจ่ำย
- หุ้นกู้
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
- เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
- หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

พ.ศ. 2560
ร้อยละ

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

MOR
5.40
4.00 - 7.43
MLR - 1
2.75 - 6.85

5.30 - 5.75
5.40
4.00 - 7.68
MLR - 1
5.00 - 6.85

5.40
-

5.40
4.00
-

รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว มีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
รำคำตำมบัญชี

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

มูลค่ำยุติธรรม

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

24,520,000

49,480,000

24,520,000

49,480,000

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวคำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ กลุ่มกิจกำร
และบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร ตั๋วเงินจ่ำยและเงินกู้ยืมระยะสั้น ใกล้เคียงกับ
รำคำตำมบัญชีของรำยกำรดังกล่ำว
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
19

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว (ไม่รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) มีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดเกินกว่ำ 1ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน มีดังต่อไปนี้

ครบกำหนดภำยใน 1 ปี
ครบกำหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

824,960,000
24,520,000
849,480,000

24,960,000
849,480,000
874,440,000

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

8,208,263
9,361,958
17,570,221
(55,731)
17,514,490

9,561,696
13,654,053
23,215,749
(21,353)
23,194,396

วงเงินกู้ยืม
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรมีวงเงินสินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิต สำหรับซื้อสินค้ำและวัตถุดิบที่ยังไม่ใช้จำนวน 894.70 ล้ำนบำท
(31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 1,340.00 ล้ำนบำท)

76
246

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
20

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บุคคลภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บุคคลภำยนอก
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 29.7)
รำยได้รับล่วงหน้ำ - บุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้อื่น - บุคคลภำยนอก
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 29.7)
เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร (หมำยเหตุ 29.7)
เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อบริษัทย่อย

21

พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

389,072,658
55,229,537

174,465,950
69,569,471

3,889,875

4,064,059

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

5,128,019
35,974,117

5,792,206

5,792,205

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

56,730
70,416,555
355,610,842

72,607
9,754,688

26,967
9,883,231

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

6,152,146

6,523,097

838,028

580,397

8,316,383
14,468,529

3,523,457
10,046,554

55,524
893,552

112,417
692,814

หนี้สินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่รับรู้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
21

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
กำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนมีดังนี้
งบกำรเงินรวม

วันที่ 1 มกรำคม
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อย
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่รับรู้ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จ่ำยผลประโยชน์
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

48,604,781

44,161,372

4,463,233

3,770,419

4,589,247
1,562,899

795,000
4,740,220
1,782,877

678,132
159,896

414,265
166,132

8,316,383
63,073,310
(6,588,718)
56,484,592

3,523,457
55,002,926
(6,398,146)
48,604,780

55,524
5,356,785
5,356,785

112,417
4,463,233
4,463,233

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน
อัตรำมรณะ
อัตรำทุพพลภำพ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 2.71 - 3.08
ร้อยละ 5.09 - 8.39
ร้อยละ 5.00 - 31.00
ร้อยละ 100.00 ของ TMO17
ร้อยละ 10.00 ของ TMO17

ร้อยละ 2.72 - 3.48
ร้อยละ 5.75 - 8.41
ร้อยละ 0.00 - 31.00
ร้อยละ 100.00 ของ TMO08
ร้อยละ 10.00 ของ TMO08
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
21

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สำมำรถแสดงได้ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
กำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน

กำรเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ

กำรลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 0.50

ร้อยละ 0.50

ลดลง ร้อยละ 0.05

ร้อยละ 0.50

ร้อยละ 0.50 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.49

พ.ศ. 2559

ลดลง ร้อยละ 3.47 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.42
ลดลง ร้อยละ 0.09

ลดลง ร้อยละ 6.59

กำรวิเ ครำะห์ ควำมอ่อนไหวข้ ำงต้ นนี้ อ้ำ งอิ งจำกกำรเปลี่ ยนแปลงข้ อสมมติใดข้อ สมมติ หนึ่ง ขณะที่ให้ ข้อ สมมติอื่ นคงที่ ในทำงปฏิบั ติ
สถำนกำรณ์ดังกล่ำ วยำกที่จ ะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ ยนแปลงในข้ อสมมติฐำนบำงเรื่ องอำจมี ควำมสัม พันธ์กัน ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนในกำรคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
วิธีกำรและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบำลทีล่ ดลงจะทำให้หนี้สิน
ของโครงกำรเพิ่มสูงขึ้น

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 11 - 24 ปี
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ที่ไม่มีกำรคิดลด:
งบกำรเงินรวม
น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี ระหว่ำง 6-10 ปี
บำท
บำท
บำท

เกินกว่ำ 10 ปี
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

6,866,361

23,188,066

39,943,763

86,892,337

156,890,527

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

6,835,535

19,232,291

40,852,548

59,599,001

126,519,375

เกินกว่ำ 10 ปี
บำท

รวม
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-5 ปี ระหว่ำง 6-10 ปี
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

-

-

6,252,969

6,862,824

13,115,793

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ

-

-

9,188,452

5,908,034

15,096,486
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
22

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุ้น
หุ้นสำมัญ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
หุ้น
บำท
บำท
ทุนจดทะเบียน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

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

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

-

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

745,141,378
745,141,378

745,141,378
745,141,378

891,304,563
891,304,563

1,636,445,941
1,636,445,941

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
23

รวม
บำท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 2 (UWC - W2)
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมั ญ เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน
สัดส่วนเสนอขำย
รำคำเสนอขำย
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
รำคำใช้สิทธิ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

:
:
:
:
:
:
:
:

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ

:

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก
5,540,154,997 หน่วย
หุ้นสำมัญเดิม 1 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
หน่วยละ 0 บำท
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)
0.1 บำท ต่อหุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)
ทุกวันทำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม และ กันยำยน ของแต่ละปีตลอดอำยุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 29 มีนำคม พ.ศ. 2562
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
23

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน) (ต่อ)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 2 (UWC - W2) (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
สิทธิ

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก ใช้สิทธิระหว่ำงปี

5,539,809,313
(42,608)
5,539,766,705

ยอดคงเหลือปลำยปี

ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจำนงใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ UWC-W2 จำนวน 42,608 หน่วย และได้ชำระค่ำหุ้น
ทั้งจำนวน 4,260 บำทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560
บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 1 (RWI - W1)
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2558 กำรประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมิติอนุมัติกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ขั้นตอนกำรออกดังกล่ำวเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558 นอกจำกนี้ที่ประชุมได้อนุมัติกำรเพิ่มทุน จำก 300 ล้ำนบำท
เป็น 450 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิ RWI-W1 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนตำมที่ได้รับอนุมัติกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน
สัดส่วนเสนอขำย
รำคำเสนอขำย
อัตรำกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญ
รำคำใช้สิทธิ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

:
:
:
:
:
:
:
:

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ

:

ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก (วันที่ออกตรงกับวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558)
299,982,259 หน่วย
หุ้นสำมัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
หน่วยละ 0 บำท
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)
1.60 บำท ต่อหุ้น
ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดง
สิทธิตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ. 2558
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
23

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน) (ต่อ)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 1 (RWI - W1) (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
สิทธิ

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก ใช้สิทธิระหว่ำงปี

299,780,159
(5,832,339)
293,947,820

ยอดคงเหลือปลำยปี

ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมจำนงใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 จำนวน 5,832,339 หน่วย และได้ชำระค่ำหุ้น
ทั้งจำนวน 9,331,743 บำทแล้ว บริษัทออกหุ้นแล้วเสร็จตำมเงื่อนไขในใบสำคัญแสดงสิทธิในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญครั้งที่ 4 (CEN-W4)
ในวันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมิติอนุมัติกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม นอกจำกนี้ที่ประชุมได้อนุมัติกำรเพิ่มทุนจำก 745,141,378 บำทเป็น 1,117,712,067 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน
372,570,689 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CEN-W4
ประเภท
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

:
:

จำนวน
สัดส่วนเสนอขำย
รำคำเสนอขำย
อัตรำกำรใช้สิทธิกำรซือ้หุ้นสำมัญ
รำคำใช้สิทธิ
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ

:
:
:
:
:
:

วันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิ

:

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
2 ปี นับตั้งแต่วันออก (วันที่ออกตรงกับวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และวันครบกำหนดตรง
กับวันที่ 22 ธันวำคม พ.ศ. 2561)
372,366,551 หน่วย
หุ้นสำมัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
หน่วยละ 0 บำท
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญได้ 1 หุ้น (อำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลัง)
2.00 บำท ต่อหุ้น
วันทำกำรวันสุดท้ำยของเดือนมีนำคม มิถุนำยน กันยำยน และธันวำคมของปี พ.ศ. 2561
(โดยที่วันแรกในกำรใช้สิทธิควรจะตรงกับวันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2561)
วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2561

วันที่ทำกำรซื้อขำยเป็นครั้งแรกคือ วันที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2560
รำยกำรเคลื่อนไหวของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีดังต่อไปนี้
ยอดคงเหลือต้นงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด

สิทธิ
372,366,551
372,366,551
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
24

ทุนสำรองตำมกฎหมำย

ณ วันที่ 1 มกรำคม
จัดสรรระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

29,423,562
345,913
29,769,475

29,423,562
29,423,562

29,423,562
345,913
29,769,475

29,423,562
29,423,562

ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองนี้ ไม่สำมำรถนำไป
จ่ำยเงินปันผลได้
25

รำยได้อื่น
งบกำรเงินรวม

กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนชั่วครำว
รำยได้จำกกำรขำยเศษวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้เงินปันผล
กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
อื่น ๆ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

49,824,859
35,552,904
981,564
443,301
1,775,550
88,578,178

4,182,533
24,563,371
32,309,996
240,000
267,121
6,423,482
67,986,503

4,661,375
981,564
3,071,901
8,714,840

8,425,042
10,568,008
6,926,131
25,919,181
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
26

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำซ่อมแซม
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ(โอนกลับ)
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร(หมำยเหตุ 29.3)
ค่ำขนส่ง
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
- หนี้สงสัยจะสูญจำกเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (หมำยเหตุ 11)
- ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หมำยเหตุ 15)
- ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
- ขำดทุนด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 13.1)
- ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมำยเหตุ 13.2)
- ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (หมำยเหตุ 13.3)
- ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 16)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

1,818,420,496 1,431,136,248
310,984,353 264,575,628
10,462,570
7,407,901
183,429,725 172,639,700
56,811,473
65,246,594
4,735,220
11,062,077
(10,053,249)
(2,555,711)
(1,896,876)
283,687
51,492,458
37,873,925
41,293,844
38,447,794
23,950,433
16,552,699

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
10,702,824
2,411,443
1,488,487
(60,000)
11,137,795
-

11,011,712
1,406,151
2,682,624
(60,000)
9,876,383
-

22,402,859
(2,706,184)
110,754,937

9,475,508
599,951
(976,388)
-

77,770
8,000,000
83,842,859
-

21,475,508
518,443
35,454,488
-

54,946,525
52,315,653
171,882,832

135,377,410

13,094,628

15,202,808

2,899,227,069 2,187,147,023

130,695,806

97,568,117
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
27

ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 18)
รำยได้ภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(29,547,445)
74,009,328
44,461,883

(3,596,474)
52,261,566
48,665,092

(39,097,007)
12,986,647
(26,110,360)

11,245,437
11,245,437

ภำษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภำษีของบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณกำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของประเทศที่ กลุ่มกิจกำร
ตั้งอยู่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ ยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ
รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีในปีปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้
เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลขำดทุนทำงภำษีในรอบบัญชีที่ผ่ำนมำที่รบั รู้
เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีปจั จุบัน
กำรใช้ผลขำดทุนทำงภำษีในอดีตที่ไม่ได้รับรู้
เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รำยได้ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

(354,938,621)

(211,516,393)

33,028,614

(105,173,186)

70,987,724

42,303,279

(6,605,723)

21,034,637

12,887,250
(65,708,631)

3,559,226
(13,255,156)

100,313
(20,073)

2,603,756
(262,959)

(2,039,580)

(14,576,467)

-

(12,129,997)

(6,499,415)

-

(21,359,766)

-

33,059,647

-

-

-

1,774,888
44,461,883

30,634,210
48,665,092

1,774,889
(26,110,360)

11,245,437
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
28

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็นของเจ้ำของด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำย
ในระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ้น ปรับลดคำนวณโดยปรับ จำนวนหุ้นสำมัญถั วเฉลี่ ยที่ถือ โดยบุ คคลกลุ่มภำยนอกในระหว่ำงปีปรับ ปรุงด้ วยจำนวนหุ้ นสำมั ญ
เทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด กลุ่มกิจกำรมีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดคือใบสำคั ญ
แสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 23)
28.1

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)ที่เป็นของเจ้ำของ
ของบริษัทใหญ่จำกกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง (บำท)
ส่วนแบ่งขำดทุนที่เป็นของเจ้ำของ
ของบริษัทใหญ่จำกกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิก (บำท)
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)
ที่เป็นของเจ้ำของของบริษัทใหญ่ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

(156,664,549)

(122,212,751)

6,918,254

(93,927,749)

-

(986,319)

-

-

(156,664,549)
745,141,378

(123,199,070)
745,141,378

6,918,254
745,141,378

(93,927,749)
745,141,378

(0.2102)
-

(0.1640)
(0.0013)

0.0093
-

(0.1261)
-
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
28

กำไรต่อหุ้น (ต่อ)
28.2

กำไรต่อหุ้นปรับลด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องที่เป็นของเจ้ำของ
ของบริษัทใหญ่ (บำท)

(156,664,549)

(122,212,751)

6,918,254

(93,927,749)

กำรปรับปรุง :
ผลกระทบต่อกำไรจำกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกโดยบริษัทย่อย (บำท)

(10,666,144)

(2,621,389)

-

-

ส่วนแบ่งขำดทุนที่ใช้คำนวณขำดทุน
ต่อหุ้นปรับลดจำกกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง (บำท)

(167,330,693)

(124,834,140)

6,918,254

(93,927,749)

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิกที่เป็นของเจ้ำของ
ของบริษัทใหญ่ (บำท)

-

(986,319)

-

-

กำรปรับปรุง :
ผลกระทบต่อขำดทุนจำกใบสำคัญแสดง
สิทธิทอี่ อกโดยบริษทั ย่อย (บำท)

-

(192,691)

-

-

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
ที่ยกเลิกที่ใช้คำนวณขำดทุน
ต่อหุ้นปรับลด (บำท)

-

(1,179,010)

-

-

745,141,378

745,352,785

745,141,378

745,352,785

(0.2246)
-

(0.1675)
(0.0016)

0.0093
-

-

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้
ในกำรคำนวณกำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท)
จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรื อ
กิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ กำรลงทุน
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียง
ของบริษั ท ซึ่ งมี อิ ท ธิพ ลอย่ำ งเป็น สำระส ำคั ญเหนื อกิ จ กำร ผู้ บริ ห ำรสำคั ญ รวมทั้ งกรรมกำรและพนั กงำนของบริษั ท ตลอดจนสมำชิ ก
ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุ คคลหรือกิจกำรที่เ กี่ยวข้องกันซึ่งอำจมี ขึ้นได้ต้องคำนึงถึง รำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวลีนะบรรจง
โดยถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนรวมร้อยละ 34.71 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรือ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้
ชื่อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง

บริษัทย่อย
1. บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
3. บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
4. บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
6. บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
7. บริษัท พำรำไดซ์กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

8. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด

ไทย

9. บริษัท ยูดับบลิวซี โซล่ำร์ จำกัด

ไทย

10. บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด

ไทย

11. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด

ไทย

12. บริษัท กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชั่นส์ จำกัด

ไทย

13. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชำ) จำกัด
กิจกำรร่วมค้ำ
14. บริษัท ซันฟลำวเวอร์กรีน จำกัด

กัมพูชำ

ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 72.18 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 39.23 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.00 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 94.25 และมีกรรมกำรร่วมกัน
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 25.50
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 39.23
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 39.23
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 39.23
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 39.23
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 21.58
บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ร้อยละ 27.46
เป็นกิจกำรร่วมค้ำกับ บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 25.00
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ควำมสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทควบคุม หรื อ
ควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับบริษัทมีดังนี้ (ต่อ)
ชื่อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง

บริษัทร่วม
15. บริษัท ไดเมท (สยำม) จำกัด (มหำชน)

ไทย

16. บริษัท อยุธยำ พำวเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

ไทย

17. บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด

ไทย

18. บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
19. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
20. กรรมกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นร้อยละ 24.50
เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นร้อยละ 30.00
เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นร้อยละ 30.00
เป็นบริษัทร่วมกับ บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
ถือหุ้นร้อยละ 48.00

กัมพูชำ

ไทย
ไทย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บุคคลที่มีอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผนสั่งกำร
และควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ ของกิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมกำรของบริษัท (ไม่ว่ำจะทำ
หน้ำที่ในระดับบริหำรหรือไม่)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรแต่ละประเภทอธิบำยได้ดังต่อไปนี้
รำยกำร
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้ค่ำตรวจสอบภำยใน
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อและขำยตรำสำรทุน
เงินปันผลรับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ได้แก่เงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลี้ยง และโบนัส

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตรำประมำณร้อยละ 10.00
ถึงร้อยละ 25.00
รำคำตำมสัญญำ
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท
รำคำตำมสัญญำ (รำคำทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มในอัตรำร้อยละ 10.00
ถึงร้อยละ 25.00)
อัตรำร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่ำจำนอง
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรของบริษัท โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุน
เงินกู้ยืมของบริษัท
รำคำตลำด
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ตำมที่ได้รับอนุมัติจำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษทั
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
29.1

รำยได้

บริษัทย่อย
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริกำรตรวจสอบภำยใน
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้เงินปันผล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รำยได้จำกงำนโครงกำร
ดอกเบี้ยรับ
29.2

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

-

-

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

211,680
3,120,000
3,419,862
10,328,008

7,924,565

5,513,074
5,693,131

-

4,495,270

ค่ำใช้จ่ำย
งบกำรเงินรวม

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ซื้อสินค้ำ/บริกำร
29.3

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

42,250

-

-

-

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
(รวมอยู่ใน “ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย” และ “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร”)
งบกำรเงินรวม

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เกษียณอำยุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

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

36,514,677
1,933,117
38,447,794

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

9,357,357
519,026
9,876,383
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
29.4

เงินลงทุนระยะสั้น
(รวมอยู่ใน “หลักทรัพย์เพื่อค้ำ”)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ตรำสำรทุน

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

99,157,804

93,070,822

117,924,127

153,187,018

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 มีดังนี้
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ลงทุนเพิ่ม
จำหน่ำยเงินลงทุน
ตัดจำหน่ำยเงินลงทุน (หมำยเหตุ 9)
ปรับมูลค่ำยุติธรรม
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
29.5

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ (หมำยเหตุ 10)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น (หมำยเหตุ 10)
กรรมกำร
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รำยได้ค้ำงรับ (หมำยเหตุ 10)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม

บำท

บำท

93,070,822
41,990,087
(2,406,925)
(33,496,180)
99,157,804

153,187,018
41,990,087
(41,349,873)
(2,406,925)
(33,496,180)
117,924,127

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

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

16,620,653
(14,120,263)
2,500,390

-

-

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

2,860,312
170,085,671
172,945,983

-

463,175
463,175

404,556
404,556

929,794
929,794

12,317,573
12,317,573

8,071,959
8,071,959
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
29.6

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม

บริษัทย่อย
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทย่อย - สุทธิ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

8,858,890
8,858,890

12,500,000
12,500,000

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

86,440,000
(31,900,000)
54,540,000
54,540,000

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ให้กู้ยืมเพิ่ม
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืม
หนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

12,500,000
9,347,802
(12,500,000)
(488,912)
8,858,890

76,660,000
119,775,988
(183,935,988)
12,500,000

54,540,000
82,500,000
(5,000,000)
(8,000,000)
124,040,000

107,760,000
15,900,000
(57,120,000)
(12,000,000)
54,540,000

92
262

รายงานประจำาปี 2560

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
29.6

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
กำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2560
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ UWC เป็นสกุลเงินบำท จำนวน 80.00 ล้ำนบำท เงินให้กู้ยืมมีกำหนดชำระคืน
ในระยะเวลำ 4 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี และบริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่ WJC เป็นสกุลเงินบำท จำนวน 2.50 ล้ำนบำท
เงินให้กู้ยืมมีกำหนดชำระคืนในระยะเวลำ 3 เดือน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.75 ต่อปี
ระหว่ำงไตรมำสสอง พ.ศ. 2560 บริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมจำก EBM จำนวนเงิน 5.00 ล้ำนบำท
บริษัทได้ประเมินกำรได้รับคืนในเงินให้กู้ยืมแก่ EBM และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเงิน 8.00 ล้ำนบำท ไว้ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น”
ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะบริษัท
กำรเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2559
ในระหว่ำงไตรมำสสำม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับชำระเงินให้กู้ยืมจำกบริษัท ฐำนเศรษฐกิจ จำกัด จำนวนเงิน 57.12 ล้ำนบำท
บริษัทประเมินจำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท WJC และได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 12.00 ล้ำนบำท
ภำยใต้ “ค่ำใช้จ่ำยอื่น” ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
ระหว่ำงไตรมำสแรก พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย UWC ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นสกุลเงินบำทจำนวน 119.78 ล้ำนบำท
เงินให้กู้ยืมมีกำหนดชำระคืนในระยะเวลำ 6 - 12 เดือน และมีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี UWC ได้รับชำระเต็มจำนวน
ภำยในปีดังกล่ำว

29.7

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
งบกำรเงินรวม

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กรรมกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

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

56,730
56,730

72,607
72,607

26,967
26,967
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
29

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
29.8

ภำระผูกพันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีภำระผูกพันต่อบริษัทย่อย ดังนี้
- กำรค้ำประกันสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินให้แก่บริษัทย่อย ดังนี้
บริษัท เอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์สจำกัด

วงเงินไม่เกิน 130 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 350 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท

- กำรนำทรัพย์สินของบริษัทเข้ำค้ำประกันวงสินเชื่อของบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 34) ดังนี้
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพร์สจำกัด
30

วงเงินไม่เกิน 350 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 150 ล้ำนบำท

เงินปันผล
รำยกำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2559
บริษัทย่อย - บริษัทเอื้อวิทยำ จำกัด (มหำชน)
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2559 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำน
ของปี พ.ศ. 2558 เป็นจำนวน 26.32 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 เงินปันผลได้
ถูกจ่ำยให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้บันทึกรำยได้เงินปันผลรับจำนวน 10.33 ล้ำนบำทและรับรู้ภำยใน “รำยได้อื่น”
ในงบกำไรขำดทุนของบริษัทและตัดรำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
31

ภำระผูกพัน
ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่ไม่สำมำรถยกเลิกได้ มีดังนี้
งบกำรเงินรวม

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่ำ 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

6.36
7.61
4.00
17.97

8.92
11.25
20.17

0.79
0.58
1.37

3.16
1.38
4.54

ยอดรวมของภำระผูกพันอื่นที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคต มีดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

หนังสือค้ำประกันจำกธนำคำร
สัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญ
ค่ำประกอบวิชำชีพทนำยควำม
สัญญำซ่อมและบำรุงรักษำเครื่องจักร
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้ำและวัตถุดิบ
ที่ยังไม่ได้ใช้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2560
ล้ำนบำท

พ.ศ. 2559
ล้ำนบำท

60.25
0.55
117.78

30.56
7.85
0.55
152.87

-

7.85
-

274.71
453.29

1,340.00
1,531.83

-

7.85
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
32

สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
32.1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรของ RWI จำนวน 168.90 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 : 168.90 ล้ำนบำท)
ได้จำนำเป็นหลักประกันของบริษัทย่อยดังนี้
ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว
ข) กำรออกหนังสือค้ำประกัน
ค) กำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนี้สินทรัสต์รีซีทส์เพื่อซื้อวัตถุดิบ

33

32.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เครื่ องจักรของโครงกำรผลิ ตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนของ ENS ตำมสัญญำซื้อขำยกระแสไฟฟ้ ำ
และพลังงำนควำมร้อนกับบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรำมิค จำกัด (มหำชน) ได้ใช้เป็นหลักประกันตำมเงื่อนไขภำยใต้สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศ

32.3

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 เงินฝำกธนำคำรของ ENS จำนวน 7.61 ล้ำนบำท ถูกใช้เป็นหลักค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ภำยในประเทศ

32.4

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัทบำงส่วน ได้นำไปค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของ RWI และ ENS

32.5

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ที่ดิน และอำคำรของบริษัท UWC ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีจำนวน 275.05 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 :
253.96 ล้ำนบำท) ตลอดจนสิทธิตำมกรมธรรม์ประกันภัย ได้ถูกจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง และเงินฝำกธนำคำรของ UWC จำนวน 42.42 ล้ำนบำท ถูกใช้เป็นหลักประกันสำหรับกำรยืน่ ประมูลงำน

สิทธิพิเศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหำชน)
RWI ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 สำหรับกิจกำรผลิตลวดเหล็ก และ
ตะแกรงลวดเหล็ก ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว RWI จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
เป็นระยะเวลำ 8 ปี นั บแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จ ำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 และได้ รับลดหย่อนภำษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำก
กำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นกำหนด โดย RWI จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
ENS ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้
กำรส่งเสริมดังกล่ำว ENS จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พ้นกำหนดเป็ นเวลำ 8 ปี (สิ้น สุดวันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ. 2568) โดย ENS จะต้ องปฏิบัติตำมเงื่อ นไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ใ น
บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
33

สิทธิพิเศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ)
บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีอำร์ซี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด )
UKB ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2551 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงชีวมวล ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว UKB จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปี
ที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่พ้นกำหนด โดย UKB จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนด
ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด
SATUEK ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
ภำยใต้กำรส่งเสริมดังกล่ำว SATUEK จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ
8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2549 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไร
สุทธิร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี
นับจำกวันที่พ้นกำหนด โดย SATUEK จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด
UAB ได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2548 สำหรับกิจกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำยใต้
กำรส่งเสริมดังกล่ำว UAB จะได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้นคือเมื่อวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2551 และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ร้อยละห้ำสิบ ของอัตรำปกติ รวมทั้งสำมำรถนำผลขำดทุนในระหว่ำงปีที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้มำหักออกจำกกำไรสุทธิเป็นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่พ้นกำหนด โดย UAB จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
รำยได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีดังนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรบริกำร
รำยได้อื่น
รวม

กิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
บำท

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
บำท

รวม
บำท

382,720,464
12,972,038
395,692,502

721,035,871
7,878,075
11,554,001
740,467,947

1,103,756,335
7,878,075
24,526,039
1,136,160,449
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บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
33

สิทธิพิเศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ)
รำยได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน มีดังนี้ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรบริกำร
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรลงทุน
รำยได้อื่น
รวม
34

กิจกำรที่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
บำท

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน
บำท

รวม
บำท

703,364,186
3,466,668
18,662,800
725,493,654

857,219,275
928,664,977
(30,743,621)
69,915,378
1,825,056,009

1,560,583,461
932,131,645
(30,743,621)
88,578,178
2,550,549,663

เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อย UWC ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นจำนวนเงิน 600 ล้ำนบำท หุ้นกู้ดังกล่ำวเป็น
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีกำหนดไถ่ถอนในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2563 และมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 6.25 ต่อปี ในวันที่ออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย UWC ตกลงให้หลักประกันโดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UKB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 77,896,000 บำท
2.) เครือ่ งจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UKB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 317,391,000 บำท
3.) หุ้นของ UKB (บริษัทย่อยของ UWC) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย UWC จำนวน 23,998,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท
รวมเป็นมูลค่ำ 239,980,000 บำท โดยมีมูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 รวมเป็นมูลค่ำ 154,319,987 บำท
4.) หุ้นของบริษัทย่อย RWI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจำนวน 330,000,000 บำทในรำคำหุ้นละ 2 บำทรวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้น 660,000,000 บำท
ในกำรนำเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทย่อย RWI ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อค้ำประกันหุ้นกู้ บริษัท ย่อย UWC ได้ออกหลักประกัน
ให้แก่บริษัทดังนี้
1.)
2.)
3.)
4.)

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 44,125,044 บำท
เครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ UAB (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 54,527,000 บำท
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ SATUEK (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 134,841,000 บำท
เครื่องจักรซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ SATUEK (บริษัทย่อยของ UWC) มีมูลค่ำประเมินรวมทั้งสิ้น 54,527,000 บำท

เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษัทย่อย RWI ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำย
เงินปันผลจำกกำรดำเนินงำนของปี พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย RWI ณ วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2561
ในอัตรำหุ้นละ 0.106 บำท เป็นจำนวนเงิน 64.24 ล้ำนบำท บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 12,230,000.-บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 0 บาท

2.

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจานวนเงิน 0 บาท
- สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกั ด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกั บผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญ ชี
ดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่ านมามีจานวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยัง
ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจานวนเงินรวม 0 บาท
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Importance information in term of financial
Operating Results (Million Baht)

2017

2016

2015

REVENUES
Sales and Project

2,493

1,945

1,620

58

36

(39)

2,551

1,981

1,581

and Amortization (EBITDA)

(115)

26

(137)

Earnings (Loss) before Income Tax

(355)

(209)

(198)

Net Earnings (Loss)

(310)

(163)

(196)

Net Earnings (Loss) - Equity Holders of the Company

(157)

(123)

(188)

Total Assets

6,053

5,928

5,355

Total Liabilities

2,137

1,922

1,126

Total Shareholders' Equity

3,916

4,005

4,229

Equity to the Company's Shareholders

2,473

2,444

2,560

1.00

1.00

1.00

(0.21)

(0.16)

(0.27)

Book Value

3.32

3.28

3.44

Market Price

1.51

2.12

2.08

Return on Equity

(6.37)

(4.92)

(7.62)

Return on Sales

(6.28)

(6.33)

(11.60)

Net Profit Margin

(6.14)

(6.22)

(11.89)

Return on Total Asset

(5.18)

(2.89)

(4.09)

Debt to Equity (Times)

0.55

0.48

0.27

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

0.86

0.79

0.44

2.11

10.69

25.84

Total Liabilities

11.17

70.75

(7.79)

Total Shareholders' Equity

(2.23)

(5.29)

39.37

1.19

(4.55)

7.70

28.16

20.02

(19.87)

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

Financial Status (Million Baht)

Per Share Data (Baht)
Par Value
Net Earnings (Loss)

Financial Ratios (%)
Profitability Ratios

Investment Structure

Growth Opportunities
Total Assets

Equity to the Company's Shareholders
Sales and Project
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Report from the Board of Directors

To Shareholders
In the past year of 2017, Thai industrial and Economic are more clearly which make each type
of industrial began to rise steadily as strong support from both government and private sector apart
from construction of public transportation infrastructure as well as private sector has seen a significant
increase in investment. Moreover, export-oriented industries have continued to increase which lead in
various investment.
Year 2017 is another year as Directors, Executives are intend to expand their business in
order to generate revenue for company and its subsidiaries in short and long term with emphasis on
investment in term of biomass continuously thus Ua Withya Public Company Limited has investment
in Renewable Power Plant and Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) emphasis
more on expansion in ASEAN including same direction of strategies and business plans for
subsidiaries and study new products in order to create value to company and its subsidiaries.
Throughout operation of business; company and its subsidiaries is sustainable development
in society through business activities by philosophy of sufficiency economy of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej to apply in business operation continuously and taking into account on
stakeholder in every aspect as company and its subsidiaries has prepared anti-corruption policy and
code of conduct in written along with implementation of guideline and method to be concrete and
clear in practice and to be ready for adoption of anti-corruption measures.
Lastly, on behalf of The Board of Directors, Executives and employees of Capital Engineering
Network Public Company Limited would like to thanks shareholders, alliance of commercial,
government and private institutes for their continue supporting the company all the times. Board of
Directors, Executive will work to put to management carefully, cautious, reveal which bases on good
governance.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman
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Shareholding Structure of Company

We are the holding company as invests in core business rules associated with the operations
division as follows:

Capital Engineering Network Public Company Limited
(CEN)

Engineering & Construction
Material Business

Transmission Tower and
Energy Business

Rayong Wire Industries PCL.
(RWI) 72.18%

WJC Enterprise Co., Ltd.
(WJC) 94.25%

Ua Withya PCL.
(UWC) 39.23%
Enersol Co., Ltd.
(ENS) 100.00%
Evergreen Biomass Co., Ltd.

Pipe Line Engineering
Co., Ltd.
(PLE) 99.99%

(EBM) 99.00%
Sunflower Green Co., Ltd.

(SFG) 25.00%

Paradise Green Energy
Co., Ltd.
(PGE) 65.00%
UWC KOMEN BIOMASS
Co., Ltd.
(UKB) 99.99%

UWC AMPHAN BIOMASS
Co., Ltd.
(UAB) 99.99%

SATUEK BIOMASS
Co., Ltd.
(SBM) 99.99%
UWC SOLAR
Co., Ltd.
(UWC SOLAR) 99.99%

Green Energy Plantation
Co., Ltd.
(GEP) 55.00%
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UWC (Cambodia)
Co., Ltd.
(UWCC) 70.00%

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

Saraburi Energy
System 2 Co., Ltd.
(SES2) 30.00%
Ayutthaya Power System
Co., Ltd.
(APS) 30.00%

Dimet (Siam) PCL.
(DIMET) 24.50%

Natures of Business

Overall and development of Business Operations
Capital Engineering Network Public Company Limited (CEN) is a holding company. At the
present, the company has in totaling of 6 subsidiaries which consists of 2 groups of business;
Engineering Construction Material Business, Transmission Tower and Energy Business. The details
are as follow:

1. Ua Withya Public Company Limited (UWC): CEN holds 39.23% of registered capital
of Baht 1,907,119,713 with Baht 1,316,251,786.40 paid up capital as 13,162,517,864 of common
shares at par value of Baht 0.10 per share. Its business is to produce High Voltage Transmission
Tower, Substation Steel Structure, Telecommunication Tower, Hot Dip Galvanizing Service includes
industrial products and selling transmission equipment. Moreover, UWC’s subsidiary has
strengthened its business by investing in renewable power plants.
2. Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI) CEN holds 72.18% of
registered of Baht 450,000,000 with Baht 303,017,219.50 of paid up capital which consists of
606,034,439 common shares at par value of Baht 0.50 per share. Its business is to produce and
distribute of (1) Pc-Wire which is mostly used for production of pile electricity poles, ready concrete
floor. (2) Pc-Strand which is mostly used for large construction such as bridge beams, large pile and
(3) Welding Wire (4) Other Wire which is mostly used for welding industries.
.

3. Enesol Company Limited (ENS): CEN holds 100.00% of the amount of registered of
Baht 484,000,000 and Baht 302,500,000 of Paid up Capital as 4,840,000 of common shares at par
value of Baht 100 per share. Enesol produces and distributes electricity and heat energy to The Siam
Ceramic Group Industries Co., Ltd and Thai-German Ceramic Industries Public Company Limited.
4. WJC Enterprise Company Limited (WJC): CEN holds 94.25% of registered capital of
Baht 150,000,000 and Baht 97,500,000 of paid up capital which divided into 1,500,000 common
shares as par value of 100 Baht which their businesses are steel construction, design and metal
forming; their factory is located at Laemchabang from both domestic and foreign of petrochemical
industry, Energy Industry, Construction Industry and others.

5. Pipe Line Engineering Company Limited (PLE): CEN holds 99.99% of registered
capital of Baht 150,000,000 with Baht 144,000,000 of paid up capital and 1,500,000 of common
shares at par value of Baht 100. Its business is Contractor, Underground Tunneling and other
construction tasks.
6. Evergreen Biomass Company Limited (EBM) CEN holds 99.00% of registered
capital of 50,000,000 and Paid up Capital of Baht 50,000,000 and 5,000,000 common shares at par
value of Baht 10. Its business of production and distribution of raw materials for biomass energy.
1. Income Structure
(Unit : Million Baht)
Type of
Business
Business
Investment
Steel Wire
Business
Steel
Structure
Business;
Design and
Distributing
main
structure
according to
pattern

Proceeding
by

% of
share
holding

CEN

Year
2017

%

Year
2016

%

Year
2015

%

(31.27)

(1.22)

(36.08)

(1.83)

(106.32)

(6.73)

RWI

72.18

944.54

37.03

608.32

30.71

639.07

40.42

UWC

39.23

988.59

38.76

835.87

42.20

648.40

41.01

And

94.25

WJC
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Type of
Business
Transmission
Tower and
Heat Energy
Contractor
and
Tunneling
Agriculture
Business
Other
businesses
Total

Proceeding
by
ENS and
subsidiaries
of UWC
PLE

Subsidiaries
of UWC
PPS, IMP

% of
share
holding
100.00

Year
2017

%

Year
2016

%

Year
2015

%

617.01

24.19

527.91

26.65

373.05

23.60

39.23
99.99

0.04

0.00

0.01

0.00

9.18

0.58

25.50

31.64

1.24

44.95

2.27

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

17.46

0.99

2,550.55

100.00

1,980.98

100.00

1,580.85

100.00

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

Type of Product of subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited (UWC)
The subsidiary has established in 1967 -manufactures and distributes galvanized steel
structure for high voltage electrical towers, telecommunication poles and steel structure for electrical
substation as well as provides galvanized coating services and made-to-order products and started to
invested in energy business (renewable Energy) in year 2015.

The productions of UWC are as follows:
1. Transmission Line Tower – TL is galvanized steel structure for electrical high voltage tower
used for the High voltage transmission line project of Electrical Generation Authority of Thailand to
entertain 115 KV/ 230 KV/500 KV with expertise of personnel in term of Engineering (Production &
Design) and also advance in quality control therefore subsidiary certified by Electricity Generating
Authority of Thailand “EGAT”. By this, Transmission Line Tower of UWC trusted to be part of projects
in energy within country and abroad.
2. Substation Steel Supporting – ST is Steel structure which support electrical equipment in
substation e.g.; Disconnecting Switches, Lighting Arrestors, Capacitors and other substations which
acts as an electric and convert voltage from 69 Kilo Volts, 115 Kilo Volts, 230 Kilo Volts and 500 Kilo
Volts in order to pass through high voltage transmission line and power distribution system before
electricity distribution to consumers (size of tower is not very high)
3. Telecommunication Tower –TC which design and product telecommunication steel tower
with high of 20-100 Meters in order to install of network of leading companies in Thailand such as AIS,
Dtac, TruemoveH, CAT, TOT
4. Building and Frame – Bf, General Fabrication –GF is steel structure which used in various
businesses including galvanized and non-galvanized coating service such as steel roof, sidewalk,
fence, structural steel frame and factory. For general steel structure such as steel roof structure, steel
structure of building and factory, steel structure for billboards,
5. Galvanizing Services these services provides customers with the products of the metal
itself such as grate, pipes and strip the wires to coat with our galvanized services in order to make
steel to be resistant to rust. By this, subsidiary company could make hot dipped galvanized. The
product has been awarded industrial product standard symbol ISO 1461 and American standard of
ASTM A123, ASTM A153, and British standard of BS 729, Japanese Standard JIS H 8641 and JIS H
9124, Australia Standard AS 1214: AS/NZS 4680 and Germany Standard DIN 50976.
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6. The company’s initial business as distributor of industrial products as supplied with main
products includes power devices such as chain, gear and motors. By this, subsidiary company has
imported industrial product in various brands which mostly from Renold (from United Kingdom) as
produced by leading manufacturers of the world and this brand is from Germany.
7. Produce and Distribution on renewable energy, subsidiary has expansion on business to
be electricity supplier in term of renewable energy (variously) by starting from investment in biomass
energy (study information all around) in term of Technical, Finance and fuel management by using
expertise in term of engineering to develop and recondition of Power Plant to operate efficiently in
order to create value and sustainable income to the organization, shareholders and any stakeholders.

Industries and Competition


Market Strategy
UWC has realize on suitability of quality and price of products and services including on time
Delivery and maintain good relationship among partners
Energy business on subsidiary of UWC has nature of business on production and distribution
of electricity from renewable energy by sell to Provincial Electricity Authority (PEA thus there is
investment in power plants as total capacity of 26.9 MW. Moreover in term of investment, the
company has considered on investing in other renewable energy business both in country and
oversea. Moreover, will choose the projects with returns over cost of capital and can maintain the risk
these will able company to have revenue in long term.


Products and Services
1. To produce quality product and meet standards

Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers
UWC has focusing to be a leader in product quality and maintain quality of before and after
sale services by giving priority to the training and development on personnel of our subsidiary to
realize on priority of customer satisfaction. As close relationship to customers which make subsidiary
ongoing ever since, we have design the product by using modern computer system, selecting good
quality of raw materials from reliable manufacturers, passing through modern manufacturing
processing also granted a certification of standard entitled ISO9001:2015. By the mentioned process
its build confidence to customer in order to purchase subsidiary’s products.
Energy Business
Subsidiary of UWC as production and distribution of renewable energy by personnel with
expertise and experiences in term of engineering (power) in order to control and manage power plant
to conduct electricity efficiently.

2. Delivery on time and reliable
Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers
Most project will made the contract before operation as period of operation equal to 6 months
– 2 years. Delivery on time is very important in business operation of subsidiary due to customer of
subsidiary has clearly period on delivered as this time the company has delivered the product on
times due to follow work process and production plans includes efficient material back up.


Type of customers, Target customers
High Voltage Transmission Tower / Telecommunication Tower
UWC has distributed almost all products to customers within the country which can clarify as

follows:
1. Local and Foreign Contractor which received the project from Private Sector Government
and Private Sector such as Electricity Generating Authority of Thailand and Provincial
Electricity Authority
2. Minor Customers in sales industry and general assembly of installation on steel structures.
3. Galvanized services, galvanizing services to client which is private as per requirement
from products of customers must be galvanized.
4. Industrials products such as chains, gears and gear motors for using in general Industrials.
By this, the products were sold to subsidiary company is imported from foreign brands of
RENOLD and ARNOLD thus this brands are being well known and high quality as
accepted from discussion abroad.
Energy Business
The company is selling electricity to Provincial Electricity Authority.
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Pricing Policies
High Voltage Transmission Tower / Telecommunication Tower
UWC has policies on pricing competitively in business with focusing on cost-effective in order
to reduce rate on loss of production. In the present, pricing policy of this company is focusing on
product cost plus profit margin factors. Factors which taken into consideration in order to set pricing
are price of raw materials, equipment, components used in production, difficulty of products, period of
offering price, number of workloads, capacity together with consideration on historical of each
customer who had make the transactions.
Energy Business – Price of selling electricity is in accordance term and conditions that have
signed contract with government.


Selling and Distribution Channel
Manufactures on High Voltage Transmission Line and Telecommunication Towers
UWC distributes each product through 2 channels in order to access to customer needs more
effectively, including.
1. Accepted work as sub-contractors of major contractors that won the bid by mostly are
Transmission Line Tower and Telecommunication Tower. In the past, accepted work of High Voltage
Transmission Line from KEC International Limited, TEDA Company Limited and Precise System and
Project Company Limited and accept work of Telecommunication Tower from BB Technology
Company Limited, Communication & System Solution Public Company Limited (accept work from
Total Access Communication Public Company Limited) and SSW Sky Wire Company Limited (accept
work from CAT Telecom Public Company Limited.
2. Entering into auction to project directly in order to act as main contractor by mostly are
substation project.
Energy Business
Subsidiary of UWC – as nature of business is produce electricity and channel for selling
electricity is Provincial Electricity Authority (PEA)


Industries and Competition
Industries of Ua Withya Public Company Limited (UWC)
High Voltage Transmission Tower Industries
High Voltage Transmission Tower Industries are in accordance to project expanding of power
transmission system of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) and Provincial Electricity
Authority (PEA) due to electricity demand within the country are expanding thus cabinet agreed on
improvement of electrical transmission system in Lower Southern to enhance the stability of electrical
system during year 2016- 2023 as amounting of 35,400 Million Baht by combine into 2 periods
(according to the interview of government spokesperson on “Khaosod Newspaper” dated January 24,
2017.
Period 1
From year 2016 – 2020
Transmission Line 500 kV from Chumphon Ranong Surat Thani Phangngn Phuket
Period 2
From year 2020 – 2023
Transmission Line 500 kV (Previous of 230 Kv and 115 kV)
At the present, there are only 5 large power transmission tower in the country as subsidiary
has a market shares in year 2017 by being a leader in this industry.
Factors impacting the business operation
Fluctuation on price of raw material are adjusted as main raw materials are steel and
Zinc thus price of those mentioned materials are fluctuated due to world market. Year
2017 price of steel and zinc are rising therefore affects cost of production (higher than
previous)
New Competitor – there are a high demand for High Voltage Transmission Tower
Industries as expected that new competitor maybe competing however, entering into
those kind of business may have restrictions on experiences and certification from
government agencies but in the meantime, existing manufacturer has also focused on
expanding in oversea market therefore could affects new competitors not severe in
the near future.
Demand for High Voltage Transmission Tower Industries
Demand for High Voltage Transmission Tower is continued expand in accordance to
investment policies of government during year 2015 – 2025 as amounting of 1.2 Trillion Baht which
divided into production and transmission line system (50-50).
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Telecommunication Tower Industries
Telecommunication Tower is continued ongoing due to Cellular Phone Network Provider has
plans to expand project of 3G/4G in order to reserve stability of Cellular Phone signal as well as
Telecommunication Sector Master Plan No.2 which made on basic of National Strategy 20 years
(Year 2017 – 2036), Digital Development for Economic and Social Development including Thailand
Policy 4.0. Moreover Telecoms Industry will play an increasingly importance role in the future.
Therefore, expectation on Telecommunication Tower market will continuous demand as part
of UWC has products for every kind of Telecommunication Tower.
Factors impacting the business operation
Fluctuation on price of raw material are adjusted as main raw materials are steel and
Zinc thus price of those mentioned materials are fluctuated due to world market. Year
2017 price of steel and zinc are rising therefore affects cost of production (higher than
previous).
Demand for Telecommunication Tower
Demand for Telecommunication Tower is continuously growth from year 2016 in order to
support 4G including more market from oversea for starting the expanding new network.
Substation Steel Supporting Industries
For construction of substation there need to design steel structure to support electrical
equipment such as circuit, breakers, disconnecting switches, lighting arresters as needed in
Substation.
Demand for Substation Steel
Demand for Substation Steel is depend on expansion of Electricity Generating Authority of
Thailand “EGAT” and Provincial Electricity Authority “PEA” thus if there is a large industrial plant with
high demand for electricity so it is necessary to have a substation simultaneously.
General Steel Structure Industries
In general steel structure, the company can provide design, adjust the proportion, format,
high, property, size which suitable for each construction project in order to meet need of customers.
Demand for General Steel Structure
Normally demand for general steel structure is continually increase follow the direction of
steel industry especially in term of construction which uses concrete products and other.
Galvanizing Services
There is an increasing demand of steel for galvanize (due to requirement for steel production)
and continuously increased in order to prevent from decay as see trend is evident from developed
countries. By this, UWC has galvanizing services only for complementary only.
Industrial Products
UWC is distribute Industrial products in group of transmission equipment such as chain, gear
and motors by focused on RENOLD products cause have high quality products.
Energy Business
Cost of fuel in energy business is very importance, subsidiary of UWC has plan to reserve
right from mentioned issue by using chopped wood instead of husk as fuel and also prepare
procurement of raw materials in various location to minimize costs.

Product Supply


Production Capacity and volume
High Voltage Transmission Tower and Telecommunication Tower Business
Subsidiary has factory located at 247, Romklow Road, Kwang Saensaeb, Khet Minburi,
Bangkok which has capacity of 24,000 tons per year .
Energy Business
UWC has subsidiaries as their nature business is renewable energy
1. UWC KOMEN BIOMASS COMPANY LIMITED
Located at Nakhon Si Thammarat as nature business of Biomass Power Plant
Production capacity of 9.9 MW and Power Purchase Agreement PEA of 8 MW
2. UWC AMPHAN BIOMASS COMPANY LIMITED
Located at Amphor Satuek, Buri Ram as nature business of Biomass Power Plant
Production capacity of 9.5 MW and Power Purchase Agreement PEA of 8 MW
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3. SATUEK BIOMASS COMPANY LIMITED
Located at Amphor Satuek, Buri Ram as nature business of Biomass Power Plant
Production capacity of 7.5 MW and Power Purchase Agreement PEA of 6.5 MW
4. Paradise Green Energy Company Limited
Located at Amphor Chum Phae, Khon Kaen as nature business of processing energy
Crop and selling energy crop products such as biogas, fertilizer, readymade meals for
animal, biodegradable packaging
5. UWC SOLAR COMPANY LIMITED
As nature business of producing electricity from renewable energy such as sunshine which
currently no on process.


Raw Material and Kind of Raw Material
High Voltage Transmission Tower and Telecommunication Tower Business
Efficient inventory management is an important factor in business for manufacturing High
Voltage Transmission Towers and competition as well that UWC can maintain ability to complete
because UWC have enough inventories. As a result, subsidiary can deliver the products to customer
with desired time thus UWC has a policy to control inventory level appropriately and adequately to
meet needs of customers in timely manner. By this, UWC has purchase main raw materials such as
steel, zinc and other raw materials from domestic manufacturers.
Presently, UWC purchases raw materials (Steel) from more than 5 distributors however; UWC
could supply steel and type of steel as needed with the reasonable price by always using price
comparison. Apart from this, each year UWC has purchases all zinc from Padaeng Industry Public
Company Limited as late year 2016 Padaeng Industry Public Company Limited has changed its
status of manufacturer to zinc importer. In case if there is not enough volume of zinc from Padaeng
Industry Public Company Limited then can order from abroad.
UWC has policies to order some raw materials from domestic manufacturer in advance to
obtain sufficient quantities of raw materials, qualities as meet requirement and based on utility of
customers. UWC has no barriers to delivery of goods delayed because have efficient inventory
management system which covered selection of supplier for raw materials with good quality of raw
materials and on time deliver.
Primary raw materials are steel and zinc with the following details:
1) 90 degree of symmetry steel grade SS400 size between L40x40x3 to L200x200x20
2) 90 degree of symmetry steel grade SS540 size between L75x75x6 to L250x250x35
3) 99.995% zinc
As the specific price and standard of product therefore the subsidiary obtained raw material
domestically.
Industrial Products
UWC has import most of products from England and Germany as management of products
according to movement of order during the past order to estimate on market demand and supply
inventory which suitable for period of time. By this, merchandise can be classified into following
categories.
(1) Fast turnover production or order regularly seem as high demand on market segment
and need of products right away after ordering therefore the company must have
sufficient reserve inventory and available product all the times such as Production of
Chain, Chain Joint etc.
(2) Normal Production whom order infrequently (as high price on production) and customer
could wait to receive the products therefore no need to reserve many inventory such as
gear and coupling etc.
Energy Business
Currently subsidiary of UWC using combined fuel by uses chopped wood as main fuel instead
of husk
Chopped wood means navigating miscellaneous wood left over from trimming trees from
garden or orchard farm into process of chopped and came out to same pieces for use as renewable
energy.

Unprocessed work
Manufacture of Steel Business
As at December 31, 2016 –the company has during process work and expected to deliver all
within year 2018 as follows
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Name of Project
High Voltage Transmission Tower
Telecommunication Tower
Substation Steel
General Steel
Total

Work Load
4,559.38
95.00
130.61
4.95
4,789.94

Unprocessed Value
(Million Baht)
163.027
9.111
32.573
0.090
204.800

Energy Business
-None Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
Its business is to produces and distributed pile electricity poles and welding wire as total
production capacities in year 2016 of 56,000 tons per year which consists into 6 categories as follows:
1. Pre-stressed concrete wire or PC-wire with diameters of 4, 5, 7 and 9 millimeters.
The product has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.95-2540. It is used in
construction that emphasizes strength and durability to support loads and has been used in
production of piles, electricity poles, finished floor slabs and concrete railroad tiles.
2. Steel Wires Strand for pre-stressed concrete strand or PC-strand with diameters of
9.3, 9.5, 12.4, 12.7 and 15.2 millimeters. The product has been awarded industrial product standard
symbol No. IPS. 420-2540. It is made of PC-wires stranded together to enable it to withstand more
tension, and is mostly used in large construction work e.g. bridge beams, elevated roads, large-sized
piles and silos.
3. Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW) with diameters of 0.8, 0.9, 1.2 and 1.6
Millimeters awarded with Industrial product standard symbol No. IPS. 597-2528 and BV (Bureau
Veritas) standard, also known as MIG wire, the product is used in metal welding industries, such as
motorcar assembling and motorcar parts, shipbuilding dock, containers, water pump ducts, gas tanks,
wheel ploughs, power transformers and furniture.
4. Hard Drawn Wire or “HDW” with diameters 2.0 – 7.0 millimeters. The product is used
in mattress industry, auto parts industry; wire meshes industry and spring industry.
5. Ordinary Low Carbon Steel Wire with diameters 2.8 – 7.0 millimeters. The product
has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.194-2535 and IPS.747-2531. It is used
in piling industry, electricity post and drain.
6. Wire Mesh with diameters 2.8 – 7.0 millimeters. The product has been awarded
industrial product standard symbol No. IPS 737-2549. It is used in construction of road, building and
finished walls.

Marketing and competition
 Marketing Strategy
1. RWI has various produces and distributed of products by each product objective is various
as well. The strategy of company is willing to access the target volume which can be classified into
many categories. First consideration for contractor is PRICE while automotive customers are
interested in Quality in order to meet needs of target customers.
2. Retain existing customers with annual sales from existing customers is not less than 70%.
3 RWI has intension to consumption of customers and whole dealing customers. For
example, review on measuring tools including problems occur of using products and services
regularly in order to improve their performance and serve customers satisfaction on product qualities
and services of our company.
4. The subsidiary is granted a certification of standard entitled ISO 9001:2008 certified by the
SGS (Thailand) Co., Ltd and ISO 14001: 2004 for environmental. Moreover, the products of the
subsidiary are certified by the Ministry of Industry’s industrial product standard (IPS).
5. The total sales of RWI customers, 60 % are various sectors of our country and building
relationship with customers all over the country. For example, joint activities to strengthen existing
channels.
6. RWI has plans to expand more on new line of products in order to reduce risk from
operation thus services customers by various orders from company itself also expand the market by
no additional cost or resources.
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7. RWI is focusing on personnel knowledge of subsidiary to strengthen and understand of
operation management by using ERP (Enterprise Resource Planning) for management in term of
production process in order to reduce production loss in manufacturing thus also use management
system to produce products that meet quality requirement of our customers.


Types of customers, target customers
RWI has distributed all products to customers within the country which can clarify as follows:
Pre-stressed concrete wire (PC-Wire) and Pre-stressed concrete strand (PC-Strand) as group
of customers consists of
1. Domestic Customers
1.1 Private Sector which equivalent to 95 percent of Pre-Stressed concrete sold as
consists of
 Concrete products factory such as Pipe casting factory, electricity post, slabs,
girder and finished walls.
 Contractor and bidding with government sectors such as building contractor,
freeway construction and electric cables.
1.2 Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity Authority,
Metropolitan Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent to 4 percent of
total sale of Pre-stressed Concrete.
2. Foreign Customers
2.1 Sell directly to users of steel wire within those countries as use for production such as
concrete products e.g. Factory (Producing pile), finished wall.
2.2 Sold through dealer in those countries.
Spring their customer target consists as follow
1. Mattress Industry
2. Automotive Industry

Shock absorbers

Chain

Spokes

Car Seat

Hard Drawn in General Motive
3. Wire Meshes Industry
4. Hard Drawn Industry
Low Carbon Steel “Cold Drawn Steel Wire” as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe group, manufacturer of electric pole or pile
2. Construction Group
3. Finished wall Group
4. Route Construction Group
5. Government Sector
6. Dealer or construction material store
Sheet steel welded wire mesh for concrete reinforcement as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe, plank
2. Construction Group and auction of government sector
3. Finished wall Group such as Pruksa Village project
4. Route Construction Group
5. Government Sector such as Department of Highways, building and restoration a Bridge,
Public Works Department, Royal Irrigation Department, National Housing Authority.
6. Dealer or construction material store
By this, the subsidiary company has focusing on long time contact customers and
good relationship customers thus new customers of subsidiary will focus on prospects to customers
with financial stability and viability of business.


Pricing Policies
RWI has policies on pricing strategy by cost plus margin however, in order to set final pricing
will rely on need of consumer and competitive condition within the industry in each period wherewith
steel industry is fluctuates follows major business cycle.
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Selling and Distribution Channel
1. Maintaining the distribution channel of subsidiaries by customer who have purchased a
wire from subsidiary in year 2017 must be retained and year 2016 use of wire should not
less than before
2. Increase sales for prospective clients to have in the future
3. Distributed Wire through agent
4. Increase sales channels abroad



Industry and Competition
Industry structure of Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
Pre-stressed concrete wire Steel and Wires Strand for pre-stressed concrete strand
Overall construction in the future is in good direction, basic construction of government sector
turns out for construction in a good way meanwhile world economic situation
and
domestic
economy is not good enough which leads total market in year 2016 a little bit better. Currently, there
are 12 manufacturers within the country by subsidiary company has market shares of 10% and in the
range of 5 of total market.
th

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




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


Bargaining power of buyers
Instability in political resulting from slowdown in construction, in year 2016
investment in construction industry has decline, less demand for steel wire as lead to high bargaining
power. Moreover, the second half of year there are large project investment of government which
makes customer interest more on quality of product rather than on time deliver.


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


Current Competitor
As construction in year 2016 is slowdown and large investment projects of government
sector has been postponed meanwhile producing capacity of each manufacturer over demand
resulting in high competitive in term of prices thus products imported from China which produce
PCW&PCS. By this, PCW&PCS products concerned on safety and quality standards which required
for products to be imported thus local productions have TIS. In addition, production of PCW&PCS
produced domestically can solve more quickly if there are a problem because a replacement product
immediately available.
Industrial on Spring Wire
Spring Wire used in automotive industries and mattress as from the past production on
automotive increase rapidly and good direction in the future there need good quality of spring wire, on
time deliver. Moreover, most of automotive industries mostly use imported spring wire if quality of
domestic spring wire equally with imported spring wire then user are likely to use raw material
domestically.
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Factors impacting the business operation

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

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


Bargaining power of suppliers
As source of raw materials have both local and oversea distributors therefore negotiation
on purchasing raw materials would be easier with good quality and reasonable price. Moreover, the
gap between supplier of raw materials in the production of Cold Drawn Steel Wire and Wire Mesh
either large or small the price would be little differ because quality of raw materials is not different.


Bargaining power of buyers
The construction has been slowed by political instability in year 2017 investment in
construction industry has decline, less demand for steel wire as lead to high bargaining power and
less by distance away especially in Bangkok and suburb due to inconvenience for distribution and
less relationship with customers.
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Product Substitution
Cold Drawn Steel Wire and Steel Wire Mesh is the product which meet the industrial
Standard, by using this product in concrete measures are defined such as concrete piles, electrical
poles, road construction and building. The mentioned construction is configured to use cold drawn
steel wire and Steel wire mesh for constituent therefore other substitution of product can be used
such as steel rod but with inconvenience of usage and in construction requirement need to be fast,
easy so no commonly used for substitution.
 Current business competitor
Slowdown of construction in year 2017 and large project investment from government
has postponed, more demand than supply which leads competition of manufacturer in term of prices
therefore expansion of market is difficult because each manufacturer trying to maintain their own
customers.

Product Procurement
 Production and Production Volume
RWI’s factory located at No.5 I-Five Road, Tambon Mabtapud, Amphur Muang, Rayong.
In 2017, the production capacity is 72,000 tons per year.
In 2017, the subsidiary company utilized 50 percent of total capacity. The factory is run 20
hours per day.
In 2018, the subsidiary company has expanded its production capacity to 72,000 tons per
year which utilized 60 percent of total capacity.
 Raw materials and types of raw materials
Main raw material used in the production is wire rods which can be classified into 4 types
(1) High Carbon Wire Rods, 8, 9, 11 and 13 millimeters in diameter, are raw material used
for production of PC-wires and PC-strands.
(2) Medium Carbon Wire Rods 5.5 millimeters or over in diameter are raw material used for
production of spring wire.
(3) Low carbon wire rods, 5.5 millimeters in diameter, are used for production of welding
wires and galvanized wires.
(4) Low carbon wire rods, 5.5, 7, 9 millimeters in diameter wire for producing casing pile and
Welded wire mesh weaving.
There are no alternative materials for the above raw materials because wire rods production
technology is not changing rapidly.
In year 2017, raw materials used in the production are procured locally and internationally by
5 distributors; the subsidiaries have some policies to spread under the risk in order to be confidential
that there is no lack of producing raw materials. Year 2018, company has plans to increase proportion
of local distributor in order to serve exchange rate.

Unprocessed work
- None-

 Enesol Company Limited (ENS)
ENS- as nature business of management in energy especially in the form of Cogeneration or
Combine Cycle in order to produce electricity for various size ranging from small to medium in order to
use in industries. The first project of ENS is investment projects to produce and sell electricity and
nd
heat to The Siam Ceramic Group Industries Company Limited (Saraburi Province) and 2 project is
investment projects to produce and sell electricity and heat to Thai-German Ceramic Industries Public
Company Limited.

Marketing and competition
 Marketing Strategy
ENS is ready to propose project to be Cogeneration or combined cycle in order to generate
various size of electricity ranking from small to medium size use in building or factories in form of
contract to build a comprehensive package (includes construction design and operation) and also
concession on production and operation until deliver properties when expiration on concession
At the present, subsidiary has process the mentioned and experienced for over 8 years, had
meet the problems and use expertise on project development to expand the business.
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Types of customers, target customers
ENS has distributed almost all products to customers within the country which can clarify as

follows:
1. Industrial customers which are using natural gas as fuel to produce heat and Steam by
these industrials could reduce production cost by bring natural gas to Produce electricity,
steam and heat utilization of production of electricity.
2. Need of Industrial and building on improve energy efficiency within their organization to
have efficient and conservation of energy.
Pricing Policies
ENS is selling electricity and heat energy in reasonable price and share profit equally with
parties.


Selling and Distribution Channel
ENS distributes electricity and heat energy to several of invested industrials as long term
project for 15 years thus excess in electricity will be sold to Provincial Electricity Authority.


Industries and Competition
Industrial Structure of Enesol Company Limited (ENS)
Currently, electricity and thermal power industries has change direction in accordance with
government’s policies to promote generation electricity from renewable energy which focusing on
solving common social problem e.g.; waste problem in communities and agricultural products.
ENS is participating in investment of subsidiaries and affiliates in project to convert waste into
energy and electricity (Saraburi Province) and has plans to develop a business in the future to invest
in long term with government agencies in other area within the country. Moreover also expanding their
investment in affiliated companies of The Siam Cement Public Company Limited “SCG” in order to
sell electricity and heat energy to affiliated company of SCG.

Products Sourcing




Product Capacity and Volume
Power Capacity
11,000
MW
Thermal Power Capacity
62,000
MMBTU/month
Production of Electricity in one year
68,000,000
kW-hr
Production of Thermal Power in one year
511,000
MMBTU
Raw materials and types of raw materials
Main raw materials uses is natural gas from Petroleum Authority of Thailand

Unprocessed work
- None-

 WJC Enterprise Company Limited (WJC)
WJC – as nature business of steel frame construction services and work pipes from domestic
and overseas which currently get jobs from main contractor, sub-contractor or joint venture, WJC
could get jobs of contractor/ structural installations / pipes / construction work. At the present, WJC
has task of crane assembly/ High Voltage Transmission Line / Telecommunication Tower / steel
construction and pipes.

Marketing and competition
 Marketing Strategy
1. The business operation of WJC is granted a certification of standard entitled ISO
9001:2015 certified by SGS (Thailand) as a result, customers are confident in quality as
well and has advantage in term of producing quality products that uses in factory or
building.
2. WJC has develop management of production in order to meet high standard and
monitoring products sold and follow up any problems and improve all the times. As results,
customers are more satisfied with quality and after-sales services continually.
3. WJC has pricing policies of setting up the price close to competitors and focus on existing
customer in order to get job.
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Type of customers, Target customers
1. Contractor from local and foreign which mostly from foreign.
2. Minor customers in term of assembly and installation of steel structures.
3. Petrochemical industrial, as maintenance which is specific task.
4. Biomass Power Plant in term of maintenance which considered as specific tasks.
5. Retail Customer in part of high voltage transmission line and antenna signal
Telecommunication tower.



Pricing Policies
WJC has policies in term of contractor by contact contractor directly and calculate all related
Cost and gross profit based on type of project and competition.


Selling and Distribution Channel
WJC which accepted works directly by bidding and negotiate. By this, the company will
contact to get the plan and calculate bids as prescribed anyhow have been contacted from customers
or supervisors. In the past performance quality of principals trusts the subsidiary and has increased
on job offered.


Industry and Competition
Industrial Structure of WJC Enterprise Company Limited (WJC)
There are a lot of competitions in construction industry but in the present, volume of
construction work began to rise due to more foreigner invested our country as Thailand has cheap
wages with skillful included volume in petrochemical industry has risen continuously. Moreover,
mentioned type of industries need maintenance all time therefore if any company has experience and
expert in work and have tools and equipment ready for work then they would have opportunities on
job increased.

Product Procurement


Production and production volume
WJC factory is located as No.543/4 M.1 Tambon Nongkham Amphor Sriracha Chonburi. By
this, year 2017 after adjustment and increase of machinery WCJ has plans to produce contracture of
800 tons per month or 9,600 tons per year
 Raw materials and types of raw materials
Main raw materials on production is structural steel and pipes thus WJC get work from aboard
therefore may need to order some raw materials from oversea therefore year 2018 WJC has plans to
invest in BOI in order to reduce import tax or contact new dealer for purchase raw material from
foreigner

Unprocessed work
As at December 31, 2017 WJC has unprocessed work and expected to delivery within year
2018 as follow

Name of Project

Work Load
(Million Baht)

Value of work load
Not deliver
(Million Baht)

UWC – Transmission Line Tower (TL)
UWC – Telecom Tower (TC)
Kone Crane – Fabrication Single Girder Crane

8.63
0.23
0.06

2.72
0.23
0.06



Pipe Line Engineering Company Limited (PLE)

PLE was established as Contractor and to conduct underground Tunneling by receives work
from government agencies, state enterprise and Public company as mainly from Contractor and subContractor or joint venture. Subsidiary could receive works in field of pipe jacking, underground
pipeline and underpass construction pipe. Currently, company projects are underpass construction
pipe collection system and wastewater treatment, construction of reservoir pressure pipes pass
electrical conduits underground. Pipeline construction with of Metropolitan Waterworks Authority
(Thailand) large pipe.
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Marketing and competition
 Marketing Strategy
Prominent Point PLE has machinery and efficiency equipment ready to work on large pipeline
construction projects together with good relationship among customers and subcontractors so get
chance for new projects of both existing and new contractor (Public and Private Sector).
Weak Point PLE cannot bid directly from government agencies therefore it is necessary to
corporate with the companies that can participate in bid auctions directly with government agencies.
Marketing – promote potential through aggressive marketing by using PLE network to build
good relationship with customers with high responsibility to customers / good plans in order to deliver
quality work and meet deadlines.



Type of customers, Target customers

PLE customers are public and private agencies as target customers are government
agencies, state enterprises especially those that are financially supported by Bank of Economic
Development e.g. Metropolitan Electricity Authority and Metropolitan Waterworks Authority (Thailand)
including regional.


Pricing Policies
PLE has pricing policies for construction project, drilling including related civil works by
calculating project costs/ expenses and gross profit based on type of project and competition.


Selling and Distribution Channel
PLE which accepted works directly by bidding and negotiate. By this, the company will
contact to get the plan and calculate bids as prescribed anyhow have been contacted from customers
or supervisors. In the past performance quality of principals trusts the subsidiary and has increased
on job offered.


Industry and Competition
Industrial Structure of Pipe Line Engineering Network Public Company Limited (PLE)
Construction Industries is highly competitive business but at the present construction
industries is staring to growth and mainly importance to government sectors on lot pipe tunneling
system, wastewater treatment and in order to reduce any disaster.
Jobs Construction from private and public sectors will normally use bid a tender and select
the Contractor which offer the closest price to average price and meets qualifying criteria
unless there are so many Contractors then owner will have more opportunities to choose qualified
qualification Contractor to enter bid tender. Moreover, as a free market then the employer and the
sub-Contractor is entitled. However, the owner will set the qualification of Contractor as a right to
enter bid tender as required by regulation.
The competitive situation of construction business experiences if any company has various
experiences and expertise in many areas would be an advantage because if any type of construction
dropped then can get other types of replacement work and in accordance with requirements.

Unprocessed work
-None-

 Evergreen Biomass Company Limited (EBM)
EBM as nature business is manufacturer and distributor raw material for use as biomass fuel
Product categories and/or services
1. Raw material procurement, procurement and distribution of raw materials. To be a
biomass fuel of all kinds. Including other raw materials related to biomass fuels.
2. Produces and sells all kinds of plants including plant by-products and the fuel are
produced from agricultural products.
Type of Products
Wood Chip use as renewable energy fuel in biomass power plant , industrial, process plant
from agricultural products (use boiler) such as silo, food processing plant, noodle factory, dyeing
factory and MSG factory.
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Marketing and competition
 Marketing Strategy
Exploration on source of Raw Materials
1. Sourcing raw material in a sufficient quantity to meet the needs of the power plant of
subsidiary, affiliate companies, customers’ industries as desires amount per day / per
month / per year.
2. Type of raw materials meets the need of Power Plants and each type of industries e.g. Bio
Mass, Bio Gas (firewood, wood chip, Napier Grass, bagasse and husk).
3. Reasonable on distance of transportation of raw materials to Power Plants.
4. Reasonable p rice of raw materials.
5. Available areas to growth plants in replacement of cut down trees.
6. Parties such as the individual or subsidiaries as business partners to find source of raw
materials and transportation through land, water and railway to subsidiaries.


Types of customers, target customers
Main customer for this company is Biomass Power Plants due to there are lot of usage as
wood chips as biomass fuel in replacement of energy from oil and coal which the price has increase
every year.
Therefore, production of wood chips as fuel for biomass-there are a lot of need for husk as
fuel in the present and future.


Pricing Policies
EBM has set pricing policies which could complete in term of business by focusing on efficient
cost management and low cost on raw materials (this could complete with other in term of pricing
strategy). Currently, subsidiary has policies on set pricing on products by added differential revenue
from cost – factors as counted for price consideration consists of price of raw materials, cost of
production, distance and delivery cost, amounts and workloads, capacity together with history on
each customer as make transaction to us before.


Selling and Distribution Channel
EBM support on market by choosing right channel for distribution for each customer as
consists of 2 channels
1. Receive task from group of Power Plants and general customers, currently mentioned
customers need lots of raw material from biomass thus there are 4-5 customers contact for
purchase EBM products as need to purchase 200 tons per day.
2. Group of customers from industries as use boiler systems which are lots in Thailand.


Industry and Competition
Industrial Structure of Evergreen Biomass Company Limited (EBM)
1. Government’s policies: Support Private Sector to establish small size of Power Plant in
order to sell electricity and get into the system/ reduce on investment burden of
establishing large size of Power Plant. In addition, it leads more expansion market in wood
chips, biomass fuel every year.
2. The use of renewable energy from water materials to reduce global warming is the need of
society as good image in term of business. Moreover, it makes market for industrial of
wood chips, biomass open and expanding rapidly.
3. Price of energy from oil and coal is likely to rise steadily which make industrial (Steam
pressure boiler system) adapted to use more biomass fuel.
4. A support material residues from wood industries in many communities in order to be used
as biomass feed stock.
5. The industries which used boiler system need more material as wood chips, biomass fuel
continuous every year.

Product Procurement


Production and production volume
EBM which produce piece of wood chips into biomass fuel and use all types of wood chips as
raw materials e.g.
- Logs
- Sliver, firewood and root
- Rogue and Slab
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Size of every pieces of wood must not exceed 12 inches and length not more than 150 cm
and could give heat not less than 1,727 kilo calories per kg and humidity of 55% thus all kinds of
mentioned wood all with proper respect.

Unprocessed work
-None-
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Risk Factors

The major risk factors which might affect operating results of the company and its
subsidiaries, and risk of prevention guideline can be summarized as follow:
Risk Factor of company
Capital Engineering Network Public Company Limited (CEN)
 Risk from business operation in group which is considered as part of company
business operation
CEN has expanded investment in various business in subsidiaries by diversify in term of
investment, spread of risk and not cross shareholding, CEN will considering on potential investment in
related business or benefit thus CEN will send someone to hold position of Director in subsidiaries in
order to follow up operation of subsidiaries (performance of subsidiary depends on performance of
CEN). By this, subsidiaries may face fluctuate in term of economy, more competitor and to comply
with law and regulations. The above factors may affect business turnover and financial status of CEN
due to CEN has returns in term of dividend payment therefore if there are a loss in subsidiaries then
affect profit and loss as well as property value of CEN. At the present CEN has invested in totaling of
6 companies and UWC has invested in totaling of 12 companies.
- Structure by business category for clarity and efficiency in operation, can specify and manage
risk more effectively.
- Study the expansion of investment in business that close or continuously business to be
linked in order to create value added and competitive advantage.
- Corporate Management by focusing on good corporate governance to be basis for
sustainable growth.


Risk Factor of subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited (UWC)
 Fluctuation on price of raw materials
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC as main business is distribution of High Voltage Transmission Line, Sub Station Steel,
Telecommunication Tower as main raw materials is steel and zinc thus movement of steel and zinc
prices will be driven by demand and supply of steel and zinc manufacturer including user all over the
world therefore changes of prices (steel and zinc) are affect cost of UWC.
However, UWC has policies on management in term of risk as follow:
(1) Set up selling price and bids for various projects by keeping margin at a level that can
complete with other operator.
(2) Has a policy on follow up changes of raw material price closely in order to assess
situation and trend of prince on raw materials to be taken into consideration on set price
of steel frame production as plans on purchasing, managing raw material inventory.
(3) To continues improve management in production in order to control on cost of production
at reasonable level.
(4) Has policies to maintain good relationships with customers thus negotiating with some
customers to adjust their selling prices in line with changes in price of raw materials
(5) Keeping track of products that has been sold as well as tracking the problems in order to
improve work always which lead to increasing in customers’ satisfaction in term of quality
and services (after sale) so price can be set as appropriate level.
Energy Business
Fuel is of the most important factors for Power Plant Business- subsidiaries of UWC is aware
of importance on fuel management of Power Plants as focusing on supply and use of chopped in
replacement of husk which has high price. UWC has set up a subsidiary in Cambodia in order to
supply raw materials for wood chips for Power Plant and in group of company as well as plan to install
wood shredders for producing from chopped wood or logs together with provide space for energy
plant in order to reduce cost management of Power Plants.
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Risk from raw materials procurement and reliance on raw material suppliers
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC almost purchase raw materials from domestic distributor which may have risk of raw
Material if supplier fails to deliver the raw materials and UWC could not find any materials anywhere
as arrange the production plan as ordered by customers.
However, UWC has assess situation closely and planning to order raw materials in advance
and from the past operation have never encountered a shortage of raw materials so we believe that
there will be no impact or damage in ordering raw materials from suppliers of such raw materials.
Apart from this, there is an option to purchase these important raw materials from other suppliers.
Energy Business
Subsidiaries of UWC plans to supply fuel at a radius around the Plant and each Power Plant
has a fuel storage facilities to allow Power Plant to back up fuel during period where there may be
obstacles in term of harvesting e.g.: rainy season at least 15-30 days thus producing of biomass fuel
are also supplied to Power Plant in group.


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


Risk from Personnel
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC as nature business are manufacturing and distributing steel which consists of High
Voltage Transmission Line, Steel Structure for substation, General Steel Structure and galvanizing
services which required specific expertise in engineer to design and manufactured. As at December
31, 2017 number of engineer equal to 19 people therefore company has a risk on dependence
engineer and expertise if such employees resigned then potential staff shortage and may effect
business operation.
However, UWC has policies on featured treatment personnel to perform continuous in long
term by compensate to a level of competitive with other relevant business. Moreover, UWC has
development policy by sending staff for training as includes focusing on evaluation system with
performance and compensation of employees thus in the past, has never faced shortage of engineers
and specialists.
Energy Business
For good performance of operation in field of electricity, personnel with specialized, expertise
and experiences are very important. By these subsidiaries of UWC has existing human resource
policies and selects personnel with knowledge and experience in order to strengthen and providing
both insider and outside regularly.


Risk from Loan to Customer
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
UWC gives 30-120 day of credit to customer therefore this might be a risk on collecting debts
(if could not collect debts on whole amounts) then its affected liquidity and company financial status)
However, UWC has regulation on set amount of credit to customers (long term relationship)
and as newly customers, company will estimate the risk by paying cash first. Apart from this,
estimation allowance from doubtful account by analyzing historical payment and based on current
status of outstanding receivables. Moreover, allowance for doubtful account is provided by analysis of
debt repayment history and potential future risk mitigation and for overdue receivable over 1 year is
set aside 100 percent and quality of receivable is monitored.
3

Energy Business
For business agreement of purchasing electricity with PEA and external customer there will
be credited for 30 day without any risk from collecting debts from buyer who are government
agencies.
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Risk from working capital
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
Business operation of UWC needs to reserve raw material for future usage of producing steel
structure and delivery to customers under contract therefore if inventory cannot be managed then it
should be rotated to appropriate level these may affect shortage of working capital and decline in
liquidity.
However, UWC has policy on reserving raw material and inventory by considering on
suitability of changes in price of raw materials and quantity delivered to customers. In the past, UWC
did not suffer from liquidity problems.
Energy Business
In Power Plants Business there need to reserve raw materials in advance to use as a fuel for
generation of electricity, sale of electricity to PEA will have 30 day of credit term (affect working
capital, liquidity and financial status of UWC subsidiaries). There is necessary to have policy on
reserving raw materials and money to circulate in working capital in accordance with expenses of
company and prevent these problems which related to liquidities.


Risk from source of investment fund and exchange rate
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
Business operations of UWC need to have source of fund for expansion and achieve
importance goals as planned thus subsidiary has credit line with bank and other places to support in
term of finance with reasonable interest rate.
Energy Business
This kind of business need lots of money but trend to secure on recognition long term of
income therefore for achieve expansion on subsidiaries of UWC business; it has prepared plans for
approval of credit lines together with business plans for various commercial banks in accordance with
expansion plans of company.


Risk from policies and support from Government Agency
Energy Business
Government has policies on supporting energy as in accordance with plants of Thailand in
term of development of power capacity BE. 2558-2579 (PDP Plan 2015) this includes plans on
development of renewable energy such as wind, sunlight which PDP Plan 2015 has passed
consideration and comment from Energy Regulatory Commission “ERC” and National Energy Policy
Council since May 2015.
Due to existing regulation is unfavorable or need to modify in those government agencies
involved such as terms related to electricity trading license regulation permit operation of plant,
requirement regard to environmental impact and city planning requirement. This may result in
interruption of business or delay so subsidiaries of UWC have studied and closely monitored the
situation in order to prepare on business plan in line with current situation.


Risk from Environmental Factors
High Voltage Transmission Line and Telecommunication Tower
Steel Tower manufactures may cause air pollution, noise pollution which may have complaint
from people surrounding areas.
In this case, we have provide protective on environmental including environmental quality
measurement, air pollution, waste water and waste from production process (measurement yearly) as
to compare results with standards prescribed by law. In the past, results of environmental quality
measurement were not exceeding standard.


Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
 Risk of Fluctuation on price of raw materials
RWI is manufactures of high tension wire rod and other wire which main material for producing is
wire rod as obtains within country and oversea (all together in totaling of 5 vendors) such as Republic
of China, Japan, India and Europe. In addition, company has aware of such risk factors by follow up
changes in price of raw materials closely in order to access situation, trend of price and requirement
on quantity to be taken into consideration for purchasing order and manage inventory as
appropriate.Moreover, in line with pricing period of companys’ products and help to manage cost
better as raw materials and finished good are sufficient to produce and sell to customers.
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Risk of fluctuation on exchange rate
RWI has purchases raw material (wire rod) from abroad in US Dollar for about 90% of total
purchased therefore fluctuation on exchange rate directly which affected on production cost and
business operation.
Therefore, in order to prevent above mentioned risk, RWI has made agreement (Hedging)
with Financial Institution immediately when hand in L/C which covered all purchasing order from
aboard which close risk on impact of fluctuations of exchange rate if Baht weaken after purchased
date and also will know exact cost of import raw materials.


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


Enesol Company Limited (ENS)
 Risk of fluctuation on exchange rate
ENS has process their business in term of managing electricity and Power Plants so need to
Purchase machinery to use in production from oversea so fluctuations in exchange rates have a direct
impact on production cost and operation since spare parts including maintenance must imported
almost from abroad.
Therefore, in order to prevent such risk ENS has contact directly to manufacturer for import
equipment and spare parts to reduce operating expenses through agents. It also increase knowledge,
ability to work in coordinated manner to maintenance of machine however, revenue of ENS business
comes from within country therefore fluctuation of exchange rate would not affect income of ENS.


Risk from raw materials procurement and reliance on supplier of raw materials
ENS has process their business on manage energy and Power Plant which need natural gas
as a fuel to drive a generator and hot air which effect directly to cost of production due to all fuel uses
from only one manufacturer namely Petroleum Authority of Thailand.
Therefore, ENS has follow up news and trend of gas price adjustment closely including
discuss with Petroleum Authority of Thailand of possible approach to purchase gas in advance thus
study on imported Liquefied Natural Gas as another option to reduce risk.
In the future, if project on convert waste to fuel for energy and fuel for electricity in Saraburi
Province and uses as commercial operation then ENS can uses synthetic gas (lower cost) in stated of
nature gas as reduce a lot on cost of production and operation.


Risk from dependence on customers
ENS has plans on developing their business in the future for entering a joint venture with a
partner who has a contract removing waster in long term with government sector on converting waste
into fuel and electrical energy as in other areas around the country which is during preliminary studies
thus if successful then subsidiary could reduce risk from rely on management of business energy and
manage power generation plant for Siam Ceramic Group Industries Co., Ltd (Sosuko Group) and
Thai-German Ceramic Industries PCL. The subsidiary also negotiated with other supplier in order to
construct other Power Plants and also reduce risk from only 2 customers as well.


Risk from personnel
ENS company which managing solar energy and electricity plant which requires knowledge
and capability from personnel particularly thus loss or shortage of required personnel led problems.
Therefore, there are policies to keep quality personnel and recruit effective personnel from
external with attention to join with subsidiary in order to increase personnel in this filed thus there are
internal and external training regularly, each employee work switched includes actual field work with
expert from manufacturer in order to achieve more knowledge, proficiency and experiences thus
subsidiary has to offer rewards that corresponds with base of labor market and others welfare such as
provident fund, medical examination, allowance, insurance which probably reduces the level of this
risk.


Risk from Machinery
ENS - Natures of businesses for this subsidiary are managing energy and power plant
generation therefore need to purchase machines related to power generation from specific
manufacturer which each manufacturer had differ technology and characteristics so it is an open, no
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monopoly on procurement of machinery and equipment related to production of electricity which can
be compare equally among manufacturer in several areas such as quality, after sales services, local
distributor, technology and prices. Expectation of this company can reduce risk in this area. In
addition, Enesol has entered into long-term maintenance of lifetime in order to reduce risk in machine
maintenance.


WJC Enterprise Company Limited (WJC)
 Risk of Fluctuation on price of raw materials
WJC company which steel structure construction contractor, plumbing and construction as
factory located at Laem Chabang by obtain works within country and oversea of Petrochemical
Industry, Energy Industry, Construction Industry and other as requires raw materials of steel structure,
steel pipe (raw material for construction) such as brick, stone, concrete and sand. Moreover price
movement of raw materials will concern on supply and demand from producer and user from all
around the world. Therefore, changing in price of raw material materials will affect the company
capital as well.
However, UWC and WJC have set policies on risk management as follows:
(1) Pricing strategy on selling and auction in any projects by maintain margin levels can be
competitive with other operators.
(2) Watch out on changes in pricing closely for estimate on the situation and pricing strategy
for collateral in consideration on setting price of employed steel structure and plans to
buy and manage reasonable inventory for steel structure.
(3) Adjusting on production management continuous by controlling on reasonable cost of
production.
(4) The subsidiary has policy on always make a good relationship with customers which
leads some commitment to adjusting on price of raw materials (in case there is a change
in price of raw materials).
(5) After sale service for customers are very importance including any problem occurs in
order to improve for better and meet customers’ needs in term of quality and after sale
service which lead company to set the reasonable price.



Evergreen Biomass Company Limited (EBM)
 Risk from raw materials procurement and reliance on supplier of raw materials
EBM is a subsidiary of manufacturers and distributor or raw materials for biomass fuel which
need lots of timber and scrap branches so may cause lack of raw materials therefore EBM invested in
wood chopping in near areas close to raw materials provided (timbers, scrap branches) in radius
around Wood Processing Plants, Sawmills and Furniture Factory. In addition, Shareholders in wood
chopping are well-known in community and in respected from villagers so could purchase raw
materials from local without interference from competition so EBM believe that it not affect or damage
any purchase of raw materials.

.



Risk from personnel
EBM is subsidiary as their businesses are mainly rely on personnel as expertise and long
term for experiences but current situation has high competitive while personnel with experiences and
expertise are limited so causing a scramble on personnel and business operation.
Therefore EBM has play importance intention to personnel by schedule training and knowledge
from actual field work in order to develop personnel both management and practitioner level to
achieve more knowledge and ability consistently in the same direction. Moreover, give some benefits
from work associated with their portfolio and their abilities to a level that incentive and benchmark
based on market conditions to establish security and stability in work of staff these may reduce losing
team.


Risk from policies and support from government agency
EBM need to be under control of government and follows those regulations therefore has play
importance roles on government agencies which are considered as stakeholders of subsidiary so
coordinate and exchange information with government agencies happened all the times within
reasonable and on basic of transparently as in accordance with related laws and build good
relationship to government agencies and other government agencies in term of academic studies and
supports other activities which cause good relationship among each other.
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Shareholding Structure and Management

1. SHAREHOLDERS
 The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 29, 2017
as follows:

Name of Major Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leenabanchong Family
Mr. Jiwawuth
Kuwanan
BANK JULIUS BAER & CO., LTD, SINGAPORE
Mr. Komon
Jungrungruengkrit
Mr. Suraphol
Theva-Aksorn
Miss Phatcharin Tungsittisombat
Thai NVDR Company Limited
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Praphat
Phimpaphod
Mr. Chuan
Tangchansiri

Proportion of holding shares
Amount of
%
Shares
263,980,143
35.43
55,041,700
7.39
36,151,300
4.85
17,457,600
2.34
16,190,000
2.17
9,650,000
1.30
9,118,000
1.22
7,918,000
1.06
7,586,800
1.02
7,000,000
0.94

Remark: Leenabanchong Family is consists of

Leenabanchong Family
Mr. Chinchai
Miss Chinsiree
Miss Chinree
Mr. Wutichai
Mr. Chanachai
Mr. Worawit
Miss Panicha
Miss Chairath
Mr. Theerachai

Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
TOTAL

Proportion of holding shares
Amount of
%
Shares
110,510,000
14.83
36,821,800
4.94
36,398,100
4.89
30,956,000
4.15
30,754,500
4.13
13,182,700
1.77
1,976,743
0.27
1,968,300
0.26
1,412,000
0.19
263,980,143
35.43

Proportion of holding shares of every Institution
1. As at December 31, 2017 – company has proportion of holding shares by investor from every
institution equivalent to 7.36% of total issued and paid up shares thus its less than defied
regulation in Corporate Governance of listed companies in Thailand. It stated that proportion
of holding shares of investors in every institution should be more than 5%.
2. Investor can be found the information on closing date of registered book of shareholders in
the company’s website at www.cenplc.com under the title of Shareholding Structure before
the Ordinary Shareholders’ Meeting for the year 2018.
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Name of shareholders of subsidiaries
(1) Top 10 Major Shareholders of

Ua Withya Public Company Limited

as at

December 29, 2017

Name of Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Chaiwat
Vichawuth
Mr. Jirawuth
Kuwanan
Leenabanchong Family
Mr. Prakit
Laohavisit
Mr. Warawut
Yancharoen
Mrs. Kanokwan
Yodwanith
Mrs. Chonrathorn Khunparin
Mr. Praphon
Limthammahidsorn

Proportion of holding shares
Amount of
Amount of
Shares
Shares
5,164,003,750
39.23
239,585,791
1.82
188,000,000
1.43
183,068,000
1.39
171,907,142
1.30
130,000,000
0.99
122,379,843
0.93
100,000,000
0.76
91,000,000
0.69
90,000,000
0.68

Remark: Leenabanchong Family is consists of

Leenabanchong Family
Miss Chinsiree
Mr. Chanachai
Miss Panicha

Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
TOTAL

Proportion of holding shares
Amount of
%
Shares
108,228,800
0.82
63,428,342
0.48
250,000
0.00
171,907,142
1.30

(2) Top 10 Major Shareholders of Rayong Wire Industries Public Company Limited
as at December 29, 2017

Name of Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Srisak
Suepakdee
Mr. Bonlert
Rattatunyu
Mr. Charnsak
Fuengfue
Mrs. Wanna
Arkkaneewanit
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Papat
Piyachaturawat
Miss Phatcharin Tungsittisombat
Thai NVDR Company Limited
Mr. Phaiboon
Pengmeesri

Proportion of holding shares
Amount of
Amount of
Shares
Shares
473,413,550
72.18
8,366,000
1.38
4,259,400
0.70
3,900,000
0.64
3,680,000
0.61
3,465,055
0.57
3,350,000
0.55
2,985,000
0.49
2,903,906
0.48
2,363,000
0.39



Agreements between shareholders that have impact on issuance and sale of securities
or management of company and materially affect operations.
-None-



Cross-shareholding
As at December 31, 2017 the company has no cross-shareholding.
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Other issuance on securities
Warrant for buying Ordinary Shares
Name of Securities
Warrant to purchase
Ordinary Shares No.4
(CEN-W4)

-

Details
Issuance of warrants amounting of 372,366,551 units
Issuance shares for reserve amounting of 372,366,551
shares (par value equal Baht 1)
Type of warrant; specify name and Transferable
Lifetime of warrant equal 2 year (counting from date of
issuance
Date of issuance; December 23, 2016
Offering to existing shareholders as the ratio of 2 ordinary
shares to 1 warrant (no charge)
1 unit of warrant has right to buy 1 ordinary Share as Baht
2 per share
Last exercise date; last business day of March, June,
September and December of each year
First exercise date; March 30, 2018
Final exercise date; December 21, 2018



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

2017
**0.00
0.0093
0.00

2016
0.00
(0.13)
0.00

2015
0.00
(0.21)
0.00

2014
0.05
0.21
23.73

2013
0.05
0.15
34.03

Remark: Board of Directors meeting No.1-2018 held on February 23, 2018 has resolved to schedule 2018 Annual General
Meeting of Shareholders on April 26, 2018 for approval of omit dividend payment due to company need to reserve cash for
working capital and investment in other projects.

Subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not
less than 40 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected business operation.
However, the company may set dividend payment less than mentioned unless there is a need of
money on expansion of business operation.
 Rayong Wire Industries Public Company Limited has policies on dividend payment at the
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected to business
operation unless there is investment in other companies.
 Enesol Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50
percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
 WJC Enterprise Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less
than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
 Pipe Line Engineering Network Company Limited has policies on dividend payment at the
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or
necessaries.
 Evergreen Biomass Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not
less than 50 percent of net profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
2. Management Structure
Management structure of Directors consists of
(1) Board of Directors
(2) Executives Board
(3) Audit Committee
(4) Remuneration Committee
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(5) Risk Management Committee
Includes Chief Executive Officer and Corporate Secretary which appropriated and can be
examining as balance between after every time of shareholders meeting, Board of Directors will
schedule to appoint sub-committee. Year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on
May 15, 2017 has appointed 4 sub-committee and authorized abilities and responsibilities clearly
follows Memorandum of Association as specified not less than 5 people but not more than 15 people
must reside in the Kingdom . In the year 2017, Board of Directors consists of 10 as follows:

Directors as Executives
Directors as Non-Executives
Independent Director
TOTAL

Amount of people
Male
Female
Total
3
1
4
6
6
9
1
10

%
40.00
00.00
60.00
100.00

Board of Directors consists of 6 Independent Directors or equal to 60% of whole Committee
which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission
(1) Board of Directors
As at December 2017 Board of Directors in totaling of 10 as shown in Certificate namely as
follow:

Name of Director
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

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

Yothanan

4. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

5. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

6. Mr. Theerachai
7. Miss Usara

Leenabanchong
Pattatung

8. Mr. Chatre

Sriutharawong

9. Dr. Visit

Ongpipattanakul

10. Asst.Prof.Dr. Suluck

Pattarathammas

Position

Appointed Date

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

August 26, 2008

Period
holding
position
9 Year

August 26, 2008

9 Year

August 26, 2008
February 6, 2009

9 Year
8 Year

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

7 Year

August 13, 2014

3 Year

August 15, 2015

2 Year

February
26, 2016

1 Year

5 Year
4 Year
3 Year

Changes of holds securities of Directors and Executives of company as at December 29, 2017
Name of Director
And Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Associate Professor
Pusit
Lertwattanaruk,PHD
3. Mr. Jakkathan
Yothanan
4. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
5. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak
6. Mr. Theerachai
Leenabanchong
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Year 2016

Increase (decrease)
Year 2016
Director/
Director/
Spouse
Executive
Executive

Director/
Executive

Spouse

29,000,000

-None-

1,956,000

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

Year 2017
Spouse

Total

%

30,956,000

-None-

30,956,000

4.15

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

1,412,000

-None-

-None-

-None-

1,412,000

-None-

1,412,000

0.19

Name of Director
And Executives

Year 2016

Increase (decrease)
Year 2016
Director/
Director/
Spouse
Executive
Executive

Director/
Executive

Spouse

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-None-

7. Miss Usara
Pattatung

8. Mr. Chatre
Sriutharawong
9. Dr. Visit
Ongpipattanakul
10. Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
11. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol

Year 2017
Spouse

Total

%

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

12. Mr. Mongkonsorn
-None-None-None-None-None-None-NonePonglumjeakngam
13. Mrs. Kenika
-None-None-None-None-None-None-NoneNgamcharoensathapor
Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
- No.7, 11-13 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission

-

Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2017
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong signed
conjunction with Mr. Monthon Chatuwallopkul or Miss Usara Pattatung or Mr. Theerachai
Leenabanchong and with company’s seal.
Elements of Board of Directors
As Article of Association section 4 of Directors No.16 The Boards consists of not less 5
people but not exceed 15 people, half of whom must be domiciled in Thailand and their qualifications
within specified scope requires by Law.
Appointment and removal of Directors
 Appointment
- Passed the resolution from Shareholders meeting
As Article of Association section 4 of Directors No.17 The appointment of Board of Directors
have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and procedures.
(1) One shareholder has one vote.
(2) Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one director.
In case of voting for more than one director, he may distribute his votes as he
pleases.
(3) Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in a
number equal to that of directors to be appointed are elected directors of the
company. In the event of a tie at a lower place, which make the number of directors
greater than that required, then the chairman will make a decision.
- Passed The resolution from Board of Directors meeting
As Article of Association Section 4 of Directors No.21 in case Director position vacant due to
reasons other than retirement by rotation then Directors chooses any person who have qualification
required by Law unless the remaining time for Director is less than 2 months then those person will be
Directors by the remaining time. Moreover, the resolution from Board of Directors votes has to be not
less than 3 quarter of remaining balance of Directors.
 The removal
- Removal by expiration
As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders
given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not match to
three then removal should be to nearest to one in three.
Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors who
serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect.
- Removal by others
As Article of Association Section 4 of Directors No.19 requires removal of Directors as
follows:
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1. Died
2. Withdraw
3. Incompetent or Law Prohibition
4. Remove from Resolution from meeting of shareholders
5. Court Order
As Article of Association Section 4 of Directors No.22 to set meeting of Shareholders to vote
to any remove Directors before expiration their vote must not less than three-fourth of total votes of
shareholders present and qualified to votes.
The roles and responsibilities of Board of Directors
1. Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and
annual budget.
2. To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations.
3. To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief
Executive Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of Directors
committee duties.
4. To consider appointing and replacing of chairman, Executive Committee, Chairman of
Executive Committee, Chief Executive Officer, Remuneration Committee, Audit
Committee, Independent Committee and sub Board of Directors committee.
5. To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s assets
of the Board of Directors and Executives.
6. To acknowledge the report of business management from Executive Committees.
7. To re-examine the compliances with the regulations and adequate information disclosure
to public.
8. To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor and/or
Audit Committee.
9. To determine the scope of Executive Committee and Chief Executive Officer’s
purchasing, hire purchasing on property and payment authorization.
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from the
Shareholders’ Meeting.
11. To consider and approve of the adjustment of Chairman of Executive Committee and
Chief Executive Officer’s salary.
12. To consider and approve of lending and/or being a guarantor for the subsidiaries and/or
affiliated companies with the amount beyond the authority of the Executive Committee.
13. To consider and approve of the financing activities, financial administrating and managing
such as obtaining long term loans and/or short term loans with the amount beyond the
authority of Executive Committees.
14. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of
Executive Committees and Chief Executive Officer.
15. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive
Committee and Chief Executive Officer.
16. To consider and approve of investing and/or selling of investment in common shares
and/or other equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand and/or financial
institution and/or trusted equities which made by Executive Committee.
17. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries.
18. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate
companies.
19. To set the date, time and place of the Ordinary Shareholders’ Meeting and to determine
the agenda, closing date for shares transfer, profit allocation, legal reserve, general
reserve and/or dividend payment as well as to propose the recommendations to the
shareholders.
20. To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee in
order to provide opinions on a specific subject.
21. To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive Committee,
Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee.
(2) Executives Board
Executive means Directors or Executive of company or sub-committee of Subsidiaries or
Executive of subsidiaries as appointed from Board of Directors by acting on joint venture and
management of operating business and authorized Board of Directors follows objectives, conditions
and regulations of company.
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In year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 and to
appointed 4 Executive Directors of 1 year term as follows:
Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Theerachai
Leenabanchong
3. Miss Usara
Pattatung
4. Mr. Pornthep
Pipattangsakul

Position
Executive Chairman
Executive Director
Executive Director
Executive Director
(Resigned on July 1, 2017)

The roles and responsibilities of Executive Boards
1. To operate and manage the business in line with the company’s objectives, articles of
Association, policies, regulations, rules, directives and resolutions of the Board of
Directors and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.
2. To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management, investment
in information technology, expansion of business operations, public relations, control and
supervision for all appointed working committees to achieve the targets.
3. To consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
presenting them for consideration and approval by the Board of Directors. This also
includes consideration and approval for changes and additional annual budgetary
appropriations at the time when there is no Board of Directors’ meeting, and thereafter
presentation to the next meeting of the Board.
4. To approve major investment transactions as defined in the annual expenditure budget
as assigned by the Board of Directors, or as earlier approved in principle by the Board.
5. To have authority in approving capital expenditure although buying the fixed assets, office
stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire
purchase of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction
not exceeds the budget which has been approved by Board of Directors.
6. To provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any other
parties subject to approval from the Board of Directors at the next meeting.
7. To have authority to consider and approve borrowing of funds and/or to guarantee the
Credit of subsidiaries and/or affiliated company and/or other companies which not exceed
the budget which has been approved by Board of Directors.
8. To consider and approve of borrowing of funds, seeking credit lines or any other credit
Facility related to normal business operations within the budget estimation which has
been approved by Board of Directors.
9. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget
estimation which has been approved by Board of Directors.
10. To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal
company Business within the budget estimation which has been approved by Board of
Directors.
11. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing, personnel
management, and other operational aspects.
12. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend
payment for approval by the Board of Directors.
13. To have authority in delegating any several directors or any individuals to carry out any
particular assignment under the control and supervision of the Executive Committee, or
delegate the authority to such individuals to have authority as deemed appropriate by the
Executive Committee and within a period deemed appropriate. The Executive Committee
may rescind, revoke, amend or rectify the individuals or delegation of power as and when
deemed appropriate.
14. To have power on any finance transaction of company as for example opening and/or
closing an account/ Financial Institution by specified the authorization signature for bank
accounts including specified the conditions authorization for other bank accounts as well.
15. To consider opportunities or new company in order to increase the value on investment.
16. To select the policy and limitation of investment or exercise of warrants to purchase
Ordinary Shares and/or other investing institute which listed in The Stock Exchange of
Thailand and investing in bond and/or other bond institute. By this, the value of investing
would not exceed the budget which has been approved by Board of Directors.
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17. To consider of increase or decrease on proportion of investment in affiliated company and
subsidiaries in order to purpose to Board of Directors to be approved.
18. To engage in any other activities as assigned from time to time by the Board of Directors.
By this, the authority of the Executive Committee will not cover approvals of any transactions,
this may have conflict of interests. These includes any transactions which the Executive Committee or
any parties who may have conflict of interest with the Executive Committee, has vested interests or
any other benefits, which may also be considered as conflict of interests with the Company or the
subsidiaries. This has to be in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and/or The
Securities and Exchange Act B.E.2535 and/or the announcements of the Securities and Exchange
Commission. Approvals of such transactions must be proposed for prior approval by the Board of
Directors or the shareholders’ meeting.
(3) Audit Committee
Audit Committee means Company Directors which authorized from Board of Directors/
Meeting of Shareholders to check the performance of assignment to be in accordance with rules, any
regulation of good corporate governance.
Resolution from Board of Directors meeting No.1-2017 held on February 23, 2017 has
appointed Audit Committee as the term of position of 3 years as follows:
Name of Audit Committee

1. Dr. Visit Ongpipattanakul

Position

Chairman of Audit Committee

2. Associate Professor
Pusit Lertwattanaruk, PHD

Audit Committee

3. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak

Audit Committee

Mr. Khomwuthi

Pornnaradol

Independent Director
which has knowledge in
accounting and finance
Independent Director
which has knowledge in
engineering
Independent Director
which has knowledge in
finance

Secretary of Audit Committee

Term of position for Audit Committee equal to 3 years which counting from April 27, 2017 –
April 26, 2020 by Dr. Visit Ongpipattanakul and Mr. Yanyong Wattanawongpitak has knowledge and
experience in term of review and ensures reliability of financial statement.
In addition, Company Audit Committees are not company shareholders, no business
relationship of professional services of company, subsidiaries, associates or entity may have conflict
of interest and not holding position of Audit Committee of subsidiaries or Associates Company.
The roles and responsibilities of Audit committee
1. To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and dependable.
2. To review that the company’s internal control systems is appropriate and efficient in
order to consider the audit committee independently throughout appointment, move,
layoff Head of Internal controller or any institute which responsible form internal control
division.
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business.
4. To review corruption in business in accordance to company’s policy on anti-corruption
and Code of Conduct.
5. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor,
and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management
meeting with an auditor at least once a year.
6. To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of
interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s
regulations, and are reasonable and for highest benefit of Company.
7. To consider on disclose company information in case of related transaction or conflict of
interest, acquisition of assets to be accurate.
8. To review company system to have risk management as appropriate and effective.
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9.

To assign role on anti-corruption and code of conduct by have complaint process and
oversea process of receiving complaint which covered complaint process on receiving
any clues on inappropriate financial statement and other.
10. To review information relating to financial reports and internal controls.
11. To promote development of financial report system in line with international accounting
standards.
12. To review and comments on internal control plans and practices of internal audit
Department or other department which responsible of internal audit.
13. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, Audit Committee’s reports
which must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at least the
following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s
financial report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the
Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such
meetings by each committee member,
(g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its
performance of duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be
known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties
and responsibilities assigned by the Board of Directors;
14. To have power to hire consultant or outsider in accordance with company regulations for
giving advice and consult in case necessary.
15. To review Audit Committee Charter at least once a year.
16. To perform any other matter as assigned by company’s Board of Directors with
agreement from Audit Committee.
17. Audit Committee need to examine performance by self-assessment and report together
with problems and obstacles in performance of work which cannot achieve the purpose
of establishing Audit Committee to Boards yearly.
18. Audit Committee should be trained and continually reinforces in their work in related
matters.
Any practices as assigned, Audit Committee directly responsible for the Board and Board
responsible for company’s operation to outsider
(4) Remuneration Committee
Remuneration Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors
consider formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
In year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 has
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of
position of 1 year as follow:
Name of Remuneration Committees
1. Dr. Visit

Ongpipattanakul

2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Yanyong
Miss Juthamard

Yothanan
Wattanawongpitak
Sirimard

Position
Chairman of Remuneration
Committee
Remuneration Committee
Remuneration Committee
Secretary of Remuneration
Committee

Independent Director
Independent Director
Independent Director

The roles and responsibilities of Remuneration Committee
1. To review current criteria.
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry.
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward
those who contributed to the firm’s success.
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.
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5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with
relevant regulations and related recommendations.
6. To consider of evaluating Chief Executive Officer and remuneration in order to propose the
criteria to the Board for approval.
7. To determine the annual remuneration packages for directors and propose the remuneration
to the Boards. In this case, of the Board remunerations’ packages, the Board needs to
consider and propose them to the shareholders’ meeting for approval.
8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors
(5) Risk Management Committee
Risk Management Committee mean Directors and Non-Executives of company has
responsibilities to handle risk management effectively.
In year, 2017 resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017
has appointed Risk Management Committee which consists of all Independent Directors totaling of 3
people as one year term of position.
Name of Risk Management Committees
1. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas

Position

2. Mr. Jakkathan

Yothanan

Chairman of
Risk Management Committee
Risk Management Committee

3. Mr. Chatre

Sriutharawong

Risk Management Committee

Independent Director

Independent Director

Independent Director

The roles and responsibilities of Risk Management Committee
1. To set clearly policies, goals, planning on Risk Management System in order to manage
importance risk and report to Board of Directors includes communicate with Audit Committee
related to such risk.
2. To support cooperation in risk management in all level within the company.
3. To maintain appropriate and efficiency risk management by play attention to main business of
company which is investment in order to signal of unusual transaction in advance.
4. To develop on efficiency risk management system continuously.
5. To adjust and amend charter of Risk Management Committee and proposed Board of
Directors for approval.
6. Other business as assigned by Board of Directors.


Chief Executive Officer
Chief Executive Officer means Company Directors/Executives which holds the position of
head of Executive of company.
In year 2017, resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017
has resolved approve to appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position of Chief Executive
Officer
The role and responsibilities of Chief Executive Officer
1. To manage and control the business which related to company’s affairs.
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to the
company’s plans.
3. To propose policies, Strategic, business plans and annual budgets to The Board of
Directors/Executive Committee and responsible of performing the business tasks and plans
as assigned from Board of Directors.
4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors.
5. To take responsible for the preparation of Financial Statement for inspection and/or review by
the auditors and subsequent presentation to the Audit Committee and Board of Directors
respectively.
6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting, moving, set
up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare and lay off the
employees in Executive position within the company whom is not Executive Directors and
excluding Chairman.
7. To consider and approve of purchasing, renovating and maintaining of hire and hire
purchasing office stationary, or anything related to company’s products within the limitation of
budget as assigned from Board of Directors.

304

รายงานประจำาปี 2560

8. To consider and approve of hiring in term of hire purchasing which related to company’s
Business within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
9. To consider and approve of repairing, destroying and writing off the company’s exhausted
asset within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
10. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to locally
exhibit the company’s products.
11. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to foreign
exhibit the company’s products.
12. To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by Board of
Executive Committee and Board of Directors.
13. To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in term of
human resources within the company and subsidiaries.
14. To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s
business.
15. To responsible of company business operation by not against the laws, rules, regulation,
religion and company’s regulation.
16. To have authority to consider and approve borrowing and/or credit facilities of subsidiaries
and/or affiliated company and/or other companies within the limitation of budget as assigned
from Board of Directors.
17. To have authority to consider and approve borrowing of fund, seeking credit lines or any other
credit facilities related to Norman business operations of the company within the limitation of
budget as assigned from Board of Directors.
18. To consider of investing and/or selling of investment in common shares and/or other equities
which are listed in The Stock Exchange of Thailand which assigned from Board of Directors.
19. To consider of foreign currency risks and interest rates.


Controlling Person
-None-



Frequently by number of attendees in year 2017
Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, Remuneration Committee and
Risk Management Committee has schedule time table of each meeting one year in advance and
appointment of the meeting will be additional special meeting as necessary. Each committee is
meeting by conference participants are summarized below.

Name of Committee
2017 Annual General Meeting of Shareholders
Board of Director
Audit Committee
Executive Director
Remuneration Committee
Risk Management Committee

2017
Total Number of
attendees
1
5
5
9
1
3
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Annual General
Meeting of
Shareholders

Board of
Directors
meeting

Audit Committee
Meeting

Executive
Committee
Meeting

Remuneration
Committee
Meeting

Risk
Management
Committee
Meeting

Attendance of the meeting / total attends (Time)

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

1/1

5/5

-

9/9

-

-

2. Dr. Visit

Ongpipattanakul

1/1

5/5

5/5

-

1/1

-

3. Associate Professor
Dr.Pusit Lertwattanaruk

1/1

5/5

5/5

-

-

-

4. Mr. Yanyong

1/1

5/5

5/5

-

1/1

*2/3

5. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas

1/1

*4/5

-

-

-

3/3

6. Mr. Jakkathan

Yothanan

1/1

5/5

-

-

1/1

-

7. Mr. Chatre

Sriutharawong

1/1

5/5

-

-

-

3/3

1/1

2/2

-

3/3

-

-

Wattanawongpitak

1/

8. Mr. Pornthep

Pipattungsakul

9. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

1/1

4/5

-

2/2

-

-

10. Mr. Theerachai

Leenabanchong

1/1

4/5

-

9/9

-

-

11. Miss Usara

Pattatung

12. Mr. Pipit

5/5

-

9/9

-

-

-

-

-

*1/2

-

-

Dhanarachwattana3/

-

-

-

2/2

-

-

4/

-

-

-

2/2

-

-

-

-

-

1/1

-

-

Jaovisidha

13. Mr. Peratus
14. Mr. Suthin

1/1
2/

Phadetpai

15. Mr. Ladya

Uriya5/

Remark
1/ Resigned from Director and Executive on July 1, 2017
2/ Resigned from Executive on May 15, 2017
3/ Resigned from Executive on May 15, 2017
4/ Resigned from Executive on May 15, 2017
5/ Resigned from Executive on May 1, 2017
* could not attended the meeting due to business engagement



Executive
Executive means employee who holds positions of kind to executive and/or authority in
administration of company and by definition and management of Securities and Exchange
Commission as Managing Director down (highest position in company) who hold equivalent positions
at the executive level for all four and also includes anyone as management positions in accounting or
finance as manager level and above or equivalent
As at December 31, 2017 there are 5 executive as follow:
Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Miss Usara
Pattatung
3. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
4. Mr. Mongkonsorn Ponglumjeakngam
5. Mrs. Kenika
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Ngamcharoensathaporn

Position
Acting Chief Executive Officer
Director (Accounting and Finance)
Director (Internal Audit)
Senior Manager (Credit Control)
Senior Manager
(Compliance and Investor Relation)



Corporate Secretary
The company has set corporate secretary which has duties on coordinate between
Boards and Management in term of Law and any related rules for supporting good corporate
governance. By this, the company will practice and follows regulations and announcement of The
Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission. In addition, resolution from
Board of Director meeting no.4-2014 dated June 14, 2014 has appointed Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn as Corporate Government which she has passed through training courses
for Corporate Secretary (CSP) from Thai Listed Company Association No.7/2004
Components and Features
1. Has basic knowledge on law and regulation regulatory authorities with respect to the law
on Public Law and Law in accordance to Securities and The Stock Exchange of
Thailand.
2. Has knowledge and understanding of the principles of corporate governance and good
practice in corporate governance.
3. Has knowledge in company’s business and good in communication.


Remuneration of Directors and Executives
(1) The amount of financial remuneration in fiscal year 2017
Capital Engineering Network Public Company Limited
a) The Remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors No. 1/2017 held on February 23, 2017 by
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 as totaling amount
of Baht 3,500,000 which same amount when compared to year 2016 by sifting through the details and
refers to appropriate aspects of the industry and economic conditions. The suitability number of the
Board of Directors as following details:
1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”)
(1) Chairman (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 30,000. By this, chairman whom normally
receive monthly payment will receive Baht 20,000 each time attended the meeting
(2) Board of Directors (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, as for Directors whom status as
company’s employee will be paid Baht 5,000 each time attended the meeting.
(3) Executive Board (every time attends)
 Fee for Executive Chairman as Baht 15,000 By this, chairman whom normally
receive monthly payment will receive Baht 5,000 each time attended the meeting
 Fee for Executive Committee as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every
time attends
(4) Audit Committee (every time attends)
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000
(5) Remuneration Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
(6) Risk Management Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
(7) Nomination Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
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2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2017, Capital Engineering Network Public Company Limited has paid
remuneration to directors of each committee in totaling of Baht 1,177,000. The details are as follow:
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-

-

-

75,000.-

-

125,000.-

75,000.-

-

75,000.-

75,000.-

-

75,000.-

60,000.-

-

-

75,000.-

-

-

75,000.-

-

-

25,000.-

-

15,000.-

-

15,000.-

-

TOTAL

Risk
Management

45,000.-

Remuneratio
n
Committee

100,000.-

Audit
Committee

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Acting Chief Executive
Officer
2. Dr. Visit
Ongpipattanakul
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit
Committee
- Chairman of
Remuneration
Committee
3. Associate Professor
Dr.Pusit Lertwattanaruk
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
4. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
- Chairman of
Risk Management
Committee
5. Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
- Director
- Independent Director
6. Mr. Jakkathan
Yothanan
- Director
- Independent Director
- Risk Management
Committee
7. Mr. Chatre
Sriutharawong
- Director
- Independent Director
- Risk Management
Committee

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

145,000.-

-

225,000.-

-

150,000.-

30,000.-

195,000.-

75,000.-

135,000.-

-

45,000.-

90,000.-

120,000.-

Executive
Board

Audit
Committee

Remuneratio
n
Committee

Risk
Management

20,000.-

-

-

-

-

Name/Position

8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
9. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- Executive Director
10. Miss Usara
Pattatung
- Director
- Executive Director
11. Mr. Pornthep
Pipattangsakul
- Director
- Executive Director
(Resigned on July 1,
2017)
TOTAL

TOTAL

Board of
Director

Compensation (Baht)

20,000.-

20,000.-

18,000.-

-

-

-

38,000.-

25,000.-

18,000.-

-

-

-

43,000.-

10,000.-

6,000.-

-

-

-

16,000.-

275,000.-

55,000.-

150,000.-

61,000.-

87,000.-

1,177,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4 ranking
as follows:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
5
13.38

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
7
14.03

Subsidiaries
1. Ua Withya Public Company Limited
a) Remuneration
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1-2017 held on February 22, 2017
by passed consideration from Board of Directors meeting No. 2-2017 held on February 22, 2017 and
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2017 in totaling amount
of 2,300,000 by paying it each time. By this, with appropriate details and compare with same kind of
reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. The details of
compensations are as follows:
1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”)
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 20,000
(2) Board of Directors (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the
meeting of Baht 5,000
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(3) Executive Board (every time attends)
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every
time attends
(4) Audit Committee (every time attends)
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000
(5) Remuneration Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2017, Ua Withya Public Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 1,678,000. The details are as follow:
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180,0000-

30,000.-

-

45,000.-

-

90,000.-

-

325,000.-

60,000.-

-

150,000.-

90,000.-

-

195,000.-

50,000.-

TOTAL

-

Nomination
and
Remuneration
Committee

Audit
Committee

1. Police Colonel
Kowit Piromwong
- Independent Director
- Chairman
- Chairman of Nomination
and Remuneration
Committee
2. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Vice Chairman
- Executive Chairman
3. Police Lieutenant
Sivaraks Phinitcharomna
- Director
- Independent Director
- Chairman of
Audit Committee
4. Dr. Pianchai
Thawornrat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Nomination and
Remuneration Committee
5. Dr. Nathee
Naktanasukanjn
- Director
- Independent Director
- Audit Committee

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

230,000.-

-

75,000.-

-

415,000.-

30,000.-

-

240,000.-

285,000.-

Nomination
and
Remuneration
Committee

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

75,000.-

80,000.-

-

-

155,000.-

30,000.-

30,000.-

-

-

60,000.-

30,000.-

16,000.-

-

-

46,000.-

-

-

-

10,000.-

-

8,000.-

-

-

8,000.-

685,000.-

233,000.-

10,000.-

670,000.-

10,000.-

90,000.-

TOTAL

Audit
Committee

6. Mr. Peratus
Dhanarachwattana
- Director
- Managing Director
(Plant Operation)
- Executive Director
7. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- Managing Director
(Business Development
and Corporate Affairs)
-Executive
8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
- Deputy Managing Director
(Accounting and Finance,
Corporate Management)
- Executive
- Nomination and –
Remuneration Committee
9. Mr. Surapat Chomrat
- Director
- Executive
10. Mr. Suthisak
Tanachoteporamat
- Director
- Executive
(Appointed as
September 1, 2017)
11. Miss Usara Pattatung
- Director
- Executive
12. Mr. Ladya Uriya
- Director
- Executive
(Resigned May 1, 2017)
- Deputy to Managing
Director
(Business Development
and Fuel Management)
(Resigned on April 1, 2017)
13. Mrs. Pimsiri Pinrod
- Executive
Resigned on
November 15, 2017
TOTAL

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

58,000.-

1,678,000.-
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b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:
2017
Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

Amount
(people)

Amount
(Million Baht)

9

17.65

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
8
17.18

2. Rayong Wire Industries Public Company Limited
a) Remuneration
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1/2017 held on February 21, 2017
and passed Board of Directors meeting No.1/2017 held on February 21, 2017 and approved by the
resolution from the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 in totaling of
1,950,000 by paying it each time with same rate. By this, with appropriate details and compare with
same kind of reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors.
The details of compensations are as follows:
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 20,000.
(2) Board of Directors (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the
meeting of Baht 5,000.
(3) Executive Board (every time attends)
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000.
 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every
time attends.
(4) Audit Committee (every time attends)
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000
(5) Remuneration Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends.
2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities.
By this year 2017, Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 858,000. The details are as follow:
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1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Remuneration Committee
2. Mr. Worawit Siriwatwimol
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of
Remuneration Committee
3. Mr. Wichain Sophanpanitkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
4 Associate Professor
Dr. Pison Udomworarat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
5. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
6. Mr. Pipit Jaovisidha
- Director
- Manager
(Sale and Marketing)
- Executive Director
7. Mr. Suthin Phadetpai
- Director
- Executive
- Managing Director
8. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
9. Mrs. Pimsiri Pinrod
- Director
- Executive
(Resigned on November 15, 2017)
10. Mr. Pornthep Pipattangsakul
- Executive Director
(Appointed on May 8, 2017)
(Resigned on July 1, 2017)
11. Mr. Surapat Chomrat
- Executive Director
(Appointed on May 8, 2017)
(Resigned on October 18, 2017)
12. Miss Usara Pattatung
- Executive Director
(Resigned on May 8, 2017)
TOTAL

80,000.-

55,000.-

-

TOTAL

Remuneration
Committee

Audit
Committee

Executive
Board

Name/Position

Board
of Director

Compensation (Baht)

5,000.-

-

140,000.-

45,000.-

-

125,000.-

170,000.-

60,000.-

-

90,000.-

15,000.-

165,000.-

60,000.-

-

75,000.-

15,000.-

150,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

15,000.-

18,000.-

-

-

33,000.-

20,000.-

22,000.-

-

-

42,000.-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

40,000.-

-

4,000.-

-

-

4,000.-

-

60,000.-

-

-

60,000.-

-

14,000.-

-

-

14,000.-

340,000.-

193,000.-

290,000.-

20,000.20,000.-

-

35,000.-

858,000.-
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b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
6
8.89

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
5
7.41

3. Enesol Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 20,000.
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 15,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 5,000 every time attends.
By this year 2017, Enesol Company Limited has paid remuneration to directors of each
committee in totaling of Baht 130,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
- Chairman
2. Mr. Monthon
- Director

Leenabanchong
Chatuwallopkul

Compensation of
Director
(Baht)
80,000.20,000.-

3. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director

20,000.-

3. Mr. Apichart Weerapanit
(Resigned on June 1, 2017)

10,000.-

TOTAL

130,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses
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2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
3
4.74

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
3
2.80

4. WJC Enterprise Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 22, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends
By this year 2017, WJC Enterprise Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 56,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
2. Mr. Wiwatchai Jeenanuphan
- Director
- Managing Director
3. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
4. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
TOTAL

Compensation of
Director
(Baht)
20,000.12,000.12,000.12,000.56,000.-

b) The remuneration for Executives
Remuneration for Managing Director and Executive are as follow:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
1
2.27

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
1
2.27

5. Pipe Line Engineering Network Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends
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By this year 2017, Pipe Line Engineering Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 44,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Managing Director
2. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
3. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung
- Director
TOTAL

Compensation of
Director
(Baht)
20,000.12,000.12,000.44,000.-

b) The remuneration for Executives
-None6) Evergreen Biomass Company Limited
a) The remuneration of directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends
By this year 2017, Evergreen Biomass Company Limited has paid remuneration to directors
of each committee in totaling of Baht 59,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
- Director
- Chairman

Leenabanchong

2. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- President
3. Mr. Ladya
Uriya
- Director
- Managing Director
(Resigned on April 1, 2017)
4. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
5. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn
- Director
TOTAL
b) The remuneration for Executives
-None-
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Compensation of
Director
(Baht)
20,000.-

12,000.-

3,000.-

12,000.12,000.59,000.-

(2) Other Remuneration
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for
Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives
(1) Other Remuneration of Director
-None(2) Other Remuneration of Executive
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level
equivalent top four executives in totaling of 5 people received compensation in form of contributions to
the fund.
The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid
monthly at a rate of 5 per cent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member
of the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the
members in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average
net benefit under the terms of the Fund.


Personnel
- Total number of Employees
As at December 31, 2017 Company and its subsidiaries has total of employees of 1,002
Details

CEN

UWC

RWI

ENS

WJC

PLE

EBM

TOTAL

Administration

18

154

50

6

15

-

-

243

Production

-

454

113

13

179

-

-

759

Total

18

608

163

19

194

-

-

1,002

-

The number of employees changed significantly in the past 3 years
- None-

-

Shepherded significant labor dispute in the past 3 years
- None-

-

Total Compensation of all employees
In year 2017, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary,
incentives, bonus and other compensations in totaling of 347.94 Million Baht
-

Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company
which may consider from position holds, duties and responsibilities to organization.
-

Bonus
Special compensation to employees by considering from turnover each year by not
requiring fixed rate.
-

Funds contribution
The company has funds contribution for benefit to employees and support on saving
includes motivate employees to perform with company for long term. Employee who is a member of
Provident Fund, contribution will be pay monthly in the rate of 5% or salary also member must
accumulate money into Provident Funds with the same rate. When ends of member then will receive
whole amount of money including benefit of Provident Funds.
-

Development Policy on employee
The company and its subsidiaries commitment for human development in accordance
to policy and situation which based on standard on integrated knowledge for employees to have
various skills and capacity as well as moral/ethic/ good life.
The company and its subsidiaries has establish a knowledge management approach by
survey need for training and personnel development, design course as suitable for work and use
knowledge to apply to work into commitment. By this, to encourage employees to review their
knowledge regularly, engage in learning and sharing your work experience to workmate in order to
keep up with organization forever.
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The company and its subsidiaries has play attention On The Job Training :OJT) by
having specialist in each field to take care of internship of trainee, training focusing on practicing by
building knowledge, understanding as suitable directly to the job as results are clear, low cost and
learning from practice under real circumstances.
The company and its subsidiaries has design course to develop on personnel which
covered direction for company’s operation by focusing on practicing so can apply to work or daily life
immediately.
The company and its subsidiaries has play attention on anti-corruption and implanted
into corporate culture by giving orientation to new employees in order to communicate for
acknowledge operator and implement. By this, company and its subsidiaries has training and
measurement of policy continuously in accordance to plans which covered 100% of company
personnel. Apart from this training- company and its subsidiaries has held activities in order to create
more knowledge and ideas.
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Shareholding Structure and Management

1. SHAREHOLDERS
 The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 29, 2017
as follows:

Name of Major Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leenabanchong Family
Mr. Jiwawuth
Kuwanan
BANK JULIUS BAER & CO., LTD, SINGAPORE
Mr. Komon
Jungrungruengkrit
Mr. Suraphol
Theva-Aksorn
Miss Phatcharin Tungsittisombat
Thai NVDR Company Limited
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Praphat
Phimpaphod
Mr. Chuan
Tangchansiri

Proportion of holding shares
Amount of
%
Shares
263,980,143
35.43
55,041,700
7.39
36,151,300
4.85
17,457,600
2.34
16,190,000
2.17
9,650,000
1.30
9,118,000
1.22
7,918,000
1.06
7,586,800
1.02
7,000,000
0.94

Remark: Leenabanchong Family is consists of

Leenabanchong Family
Mr. Chinchai
Miss Chinsiree
Miss Chinree
Mr. Wutichai
Mr. Chanachai
Mr. Worawit
Miss Panicha
Miss Chairath
Mr. Theerachai

Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
TOTAL

Proportion of holding shares
Amount of
%
Shares
110,510,000
14.83
36,821,800
4.94
36,398,100
4.89
30,956,000
4.15
30,754,500
4.13
13,182,700
1.77
1,976,743
0.27
1,968,300
0.26
1,412,000
0.19
263,980,143
35.43

Proportion of holding shares of every Institution
1. As at December 31, 2017 – company has proportion of holding shares by investor from every
institution equivalent to 7.36% of total issued and paid up shares thus its less than defied
regulation in Corporate Governance of listed companies in Thailand. It stated that proportion
of holding shares of investors in every institution should be more than 5%.
2. Investor can be found the information on closing date of registered book of shareholders in
the company’s website at www.cenplc.com under the title of Shareholding Structure before
the Ordinary Shareholders’ Meeting for the year 2018.
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Name of shareholders of subsidiaries
(1) Top 10 Major Shareholders of

Ua Withya Public Company Limited

as at

December 29, 2017

Name of Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Chaiwat
Vichawuth
Mr. Jirawuth
Kuwanan
Leenabanchong Family
Mr. Prakit
Laohavisit
Mr. Warawut
Yancharoen
Mrs. Kanokwan
Yodwanith
Mrs. Chonrathorn Khunparin
Mr. Praphon
Limthammahidsorn

Proportion of holding shares
Amount of
Amount of
Shares
Shares
5,164,003,750
39.23
239,585,791
1.82
188,000,000
1.43
183,068,000
1.39
171,907,142
1.30
130,000,000
0.99
122,379,843
0.93
100,000,000
0.76
91,000,000
0.69
90,000,000
0.68

Remark: Leenabanchong Family is consists of

Leenabanchong Family
Miss Chinsiree
Mr. Chanachai
Miss Panicha

Leenabanchong
Leenabanchong
Leenabanchong
TOTAL

Proportion of holding shares
Amount of
%
Shares
108,228,800
0.82
63,428,342
0.48
250,000
0.00
171,907,142
1.30

(2) Top 10 Major Shareholders of Rayong Wire Industries Public Company Limited
as at December 29, 2017

Name of Shareholders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Mr. Srisak
Suepakdee
Mr. Bonlert
Rattatunyu
Mr. Charnsak
Fuengfue
Mrs. Wanna
Arkkaneewanit
Mr. Nam
Chonsaiphan
Mr. Papat
Piyachaturawat
Miss Phatcharin Tungsittisombat
Thai NVDR Company Limited
Mr. Phaiboon
Pengmeesri

Proportion of holding shares
Amount of
Amount of
Shares
Shares
473,413,550
72.18
8,366,000
1.38
4,259,400
0.70
3,900,000
0.64
3,680,000
0.61
3,465,055
0.57
3,350,000
0.55
2,985,000
0.49
2,903,906
0.48
2,363,000
0.39



Agreements between shareholders that have impact on issuance and sale of securities
or management of company and materially affect operations.
-None-



Cross-shareholding
As at December 31, 2017 the company has no cross-shareholding.
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Other issuance on securities
Warrant for buying Ordinary Shares
Name of Securities
Warrant to purchase
Ordinary Shares No.4
(CEN-W4)

-

Details
Issuance of warrants amounting of 372,366,551 units
Issuance shares for reserve amounting of 372,366,551
shares (par value equal Baht 1)
Type of warrant; specify name and Transferable
Lifetime of warrant equal 2 year (counting from date of
issuance
Date of issuance; December 23, 2016
Offering to existing shareholders as the ratio of 2 ordinary
shares to 1 warrant (no charge)
1 unit of warrant has right to buy 1 ordinary Share as Baht
2 per share
Last exercise date; last business day of March, June,
September and December of each year
First exercise date; March 30, 2018
Final exercise date; December 21, 2018



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

2017
**0.00
0.0093
0.00

2016
0.00
(0.13)
0.00

2015
0.00
(0.21)
0.00

2014
0.05
0.21
23.73

2013
0.05
0.15
34.03

Remark: Board of Directors meeting No.1-2018 held on February 23, 2018 has resolved to schedule 2018 Annual General
Meeting of Shareholders on April 26, 2018 for approval of omit dividend payment due to company need to reserve cash for
working capital and investment in other projects.

Subsidiaries
 Ua Withya Public Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not
less than 40 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected business operation.
However, the company may set dividend payment less than mentioned unless there is a need of
money on expansion of business operation.
 Rayong Wire Industries Public Company Limited has policies on dividend payment at the
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) or as necessary with no affected to business
operation unless there is investment in other companies.
 Enesol Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50
percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
 WJC Enterprise Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not less
than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
 Pipe Line Engineering Network Company Limited has policies on dividend payment at the
ratio of not less than 50 percent of net Profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or
necessaries.
 Evergreen Biomass Company Limited has policies on dividend payment at the ratio of not
less than 50 percent of net profit (after tax) unless subsidiary has plan on investment or necessaries.
2. Management Structure
Management structure of Directors consists of
(1) Board of Directors
(2) Executives Board
(3) Audit Committee
(4) Remuneration Committee
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(5) Risk Management Committee
Includes Chief Executive Officer and Corporate Secretary which appropriated and can be
examining as balance between after every time of shareholders meeting, Board of Directors will
schedule to appoint sub-committee. Year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on
May 15, 2017 has appointed 4 sub-committee and authorized abilities and responsibilities clearly
follows Memorandum of Association as specified not less than 5 people but not more than 15 people
must reside in the Kingdom . In the year 2017, Board of Directors consists of 10 as follows:

Directors as Executives
Directors as Non-Executives
Independent Director
TOTAL

Amount of people
Male
Female
Total
3
1
4
6
6
9
1
10

%
40.00
00.00
60.00
100.00

Board of Directors consists of 6 Independent Directors or equal to 60% of whole Committee
which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission
(1) Board of Directors
As at December 2017 Board of Directors in totaling of 10 as shown in Certificate namely as
follow:

Name of Director
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

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

Yothanan

4. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

5. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak

6. Mr. Theerachai
7. Miss Usara

Leenabanchong
Pattatung

8. Mr. Chatre

Sriutharawong

9. Dr. Visit

Ongpipattanakul

10. Asst.Prof.Dr. Suluck

Pattarathammas

Position

Appointed Date

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

August 26, 2008

Period
holding
position
9 Year

August 26, 2008

9 Year

August 26, 2008
February 6, 2009

9 Year
8 Year

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

7 Year

August 13, 2014

3 Year

August 15, 2015

2 Year

February
26, 2016

1 Year

5 Year
4 Year
3 Year

Changes of holds securities of Directors and Executives of company as at December 29, 2017
Name of Director
And Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Associate Professor
Pusit
Lertwattanaruk,PHD
3. Mr. Jakkathan
Yothanan
4. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
5. Mr. Yanyong

Wattanawongpitak
6. Mr. Theerachai
Leenabanchong
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Year 2016

Increase (decrease)
Year 2016
Director/
Director/
Spouse
Executive
Executive

Director/
Executive

Spouse

29,000,000

-None-

1,956,000

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

Year 2017
Spouse

Total

%

30,956,000

-None-

30,956,000

4.15

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

1,412,000

-None-

-None-

-None-

1,412,000

-None-

1,412,000

0.19

Name of Director
And Executives

Year 2016

Increase (decrease)
Year 2016
Director/
Director/
Spouse
Executive
Executive

Director/
Executive

Spouse

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-None-

7. Miss Usara
Pattatung

8. Mr. Chatre
Sriutharawong
9. Dr. Visit
Ongpipattanakul
10. Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
11. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol

Year 2017
Spouse

Total

%

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

12. Mr. Mongkonsorn
-None-None-None-None-None-None-NonePonglumjeakngam
13. Mrs. Kenika
-None-None-None-None-None-None-NoneNgamcharoensathapor
Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
- No.7, 11-13 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission

-

Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2017
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong signed
conjunction with Mr. Monthon Chatuwallopkul or Miss Usara Pattatung or Mr. Theerachai
Leenabanchong and with company’s seal.
Elements of Board of Directors
As Article of Association section 4 of Directors No.16 The Boards consists of not less 5
people but not exceed 15 people, half of whom must be domiciled in Thailand and their qualifications
within specified scope requires by Law.
Appointment and removal of Directors
 Appointment
- Passed the resolution from Shareholders meeting
As Article of Association section 4 of Directors No.17 The appointment of Board of Directors
have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and procedures.
(1) One shareholder has one vote.
(2) Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one director.
In case of voting for more than one director, he may distribute his votes as he
pleases.
(3) Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in a
number equal to that of directors to be appointed are elected directors of the
company. In the event of a tie at a lower place, which make the number of directors
greater than that required, then the chairman will make a decision.
- Passed The resolution from Board of Directors meeting
As Article of Association Section 4 of Directors No.21 in case Director position vacant due to
reasons other than retirement by rotation then Directors chooses any person who have qualification
required by Law unless the remaining time for Director is less than 2 months then those person will be
Directors by the remaining time. Moreover, the resolution from Board of Directors votes has to be not
less than 3 quarter of remaining balance of Directors.
 The removal
- Removal by expiration
As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders
given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not match to
three then removal should be to nearest to one in three.
Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors who
serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect.
- Removal by others
As Article of Association Section 4 of Directors No.19 requires removal of Directors as
follows:
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1. Died
2. Withdraw
3. Incompetent or Law Prohibition
4. Remove from Resolution from meeting of shareholders
5. Court Order
As Article of Association Section 4 of Directors No.22 to set meeting of Shareholders to vote
to any remove Directors before expiration their vote must not less than three-fourth of total votes of
shareholders present and qualified to votes.
The roles and responsibilities of Board of Directors
1. Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and
annual budget.
2. To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations.
3. To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief
Executive Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of Directors
committee duties.
4. To consider appointing and replacing of chairman, Executive Committee, Chairman of
Executive Committee, Chief Executive Officer, Remuneration Committee, Audit
Committee, Independent Committee and sub Board of Directors committee.
5. To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s assets
of the Board of Directors and Executives.
6. To acknowledge the report of business management from Executive Committees.
7. To re-examine the compliances with the regulations and adequate information disclosure
to public.
8. To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor and/or
Audit Committee.
9. To determine the scope of Executive Committee and Chief Executive Officer’s
purchasing, hire purchasing on property and payment authorization.
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from the
Shareholders’ Meeting.
11. To consider and approve of the adjustment of Chairman of Executive Committee and
Chief Executive Officer’s salary.
12. To consider and approve of lending and/or being a guarantor for the subsidiaries and/or
affiliated companies with the amount beyond the authority of the Executive Committee.
13. To consider and approve of the financing activities, financial administrating and managing
such as obtaining long term loans and/or short term loans with the amount beyond the
authority of Executive Committees.
14. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of
Executive Committees and Chief Executive Officer.
15. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive
Committee and Chief Executive Officer.
16. To consider and approve of investing and/or selling of investment in common shares
and/or other equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand and/or financial
institution and/or trusted equities which made by Executive Committee.
17. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries.
18. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate
companies.
19. To set the date, time and place of the Ordinary Shareholders’ Meeting and to determine
the agenda, closing date for shares transfer, profit allocation, legal reserve, general
reserve and/or dividend payment as well as to propose the recommendations to the
shareholders.
20. To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee in
order to provide opinions on a specific subject.
21. To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive Committee,
Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee.
(2) Executives Board
Executive means Directors or Executive of company or sub-committee of Subsidiaries or
Executive of subsidiaries as appointed from Board of Directors by acting on joint venture and
management of operating business and authorized Board of Directors follows objectives, conditions
and regulations of company.
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In year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 and to
appointed 4 Executive Directors of 1 year term as follows:
Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Mr. Theerachai
Leenabanchong
3. Miss Usara
Pattatung
4. Mr. Pornthep
Pipattangsakul

Position
Executive Chairman
Executive Director
Executive Director
Executive Director
(Resigned on July 1, 2017)

The roles and responsibilities of Executive Boards
1. To operate and manage the business in line with the company’s objectives, articles of
Association, policies, regulations, rules, directives and resolutions of the Board of
Directors and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.
2. To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management, investment
in information technology, expansion of business operations, public relations, control and
supervision for all appointed working committees to achieve the targets.
3. To consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
presenting them for consideration and approval by the Board of Directors. This also
includes consideration and approval for changes and additional annual budgetary
appropriations at the time when there is no Board of Directors’ meeting, and thereafter
presentation to the next meeting of the Board.
4. To approve major investment transactions as defined in the annual expenditure budget
as assigned by the Board of Directors, or as earlier approved in principle by the Board.
5. To have authority in approving capital expenditure although buying the fixed assets, office
stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire
purchase of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction
not exceeds the budget which has been approved by Board of Directors.
6. To provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any other
parties subject to approval from the Board of Directors at the next meeting.
7. To have authority to consider and approve borrowing of funds and/or to guarantee the
Credit of subsidiaries and/or affiliated company and/or other companies which not exceed
the budget which has been approved by Board of Directors.
8. To consider and approve of borrowing of funds, seeking credit lines or any other credit
Facility related to normal business operations within the budget estimation which has
been approved by Board of Directors.
9. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget
estimation which has been approved by Board of Directors.
10. To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal
company Business within the budget estimation which has been approved by Board of
Directors.
11. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing, personnel
management, and other operational aspects.
12. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend
payment for approval by the Board of Directors.
13. To have authority in delegating any several directors or any individuals to carry out any
particular assignment under the control and supervision of the Executive Committee, or
delegate the authority to such individuals to have authority as deemed appropriate by the
Executive Committee and within a period deemed appropriate. The Executive Committee
may rescind, revoke, amend or rectify the individuals or delegation of power as and when
deemed appropriate.
14. To have power on any finance transaction of company as for example opening and/or
closing an account/ Financial Institution by specified the authorization signature for bank
accounts including specified the conditions authorization for other bank accounts as well.
15. To consider opportunities or new company in order to increase the value on investment.
16. To select the policy and limitation of investment or exercise of warrants to purchase
Ordinary Shares and/or other investing institute which listed in The Stock Exchange of
Thailand and investing in bond and/or other bond institute. By this, the value of investing
would not exceed the budget which has been approved by Board of Directors.
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17. To consider of increase or decrease on proportion of investment in affiliated company and
subsidiaries in order to purpose to Board of Directors to be approved.
18. To engage in any other activities as assigned from time to time by the Board of Directors.
By this, the authority of the Executive Committee will not cover approvals of any transactions,
this may have conflict of interests. These includes any transactions which the Executive Committee or
any parties who may have conflict of interest with the Executive Committee, has vested interests or
any other benefits, which may also be considered as conflict of interests with the Company or the
subsidiaries. This has to be in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and/or The
Securities and Exchange Act B.E.2535 and/or the announcements of the Securities and Exchange
Commission. Approvals of such transactions must be proposed for prior approval by the Board of
Directors or the shareholders’ meeting.
(3) Audit Committee
Audit Committee means Company Directors which authorized from Board of Directors/
Meeting of Shareholders to check the performance of assignment to be in accordance with rules, any
regulation of good corporate governance.
Resolution from Board of Directors meeting No.1-2017 held on February 23, 2017 has
appointed Audit Committee as the term of position of 3 years as follows:
Name of Audit Committee

1. Dr. Visit Ongpipattanakul

Position

Chairman of Audit Committee

2. Associate Professor
Pusit Lertwattanaruk, PHD

Audit Committee

3. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak

Audit Committee

Mr. Khomwuthi

Pornnaradol

Independent Director
which has knowledge in
accounting and finance
Independent Director
which has knowledge in
engineering
Independent Director
which has knowledge in
finance

Secretary of Audit Committee

Term of position for Audit Committee equal to 3 years which counting from April 27, 2017 –
April 26, 2020 by Dr. Visit Ongpipattanakul and Mr. Yanyong Wattanawongpitak has knowledge and
experience in term of review and ensures reliability of financial statement.
In addition, Company Audit Committees are not company shareholders, no business
relationship of professional services of company, subsidiaries, associates or entity may have conflict
of interest and not holding position of Audit Committee of subsidiaries or Associates Company.
The roles and responsibilities of Audit committee
1. To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and dependable.
2. To review that the company’s internal control systems is appropriate and efficient in
order to consider the audit committee independently throughout appointment, move,
layoff Head of Internal controller or any institute which responsible form internal control
division.
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business.
4. To review corruption in business in accordance to company’s policy on anti-corruption
and Code of Conduct.
5. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor,
and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-management
meeting with an auditor at least once a year.
6. To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of
interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s
regulations, and are reasonable and for highest benefit of Company.
7. To consider on disclose company information in case of related transaction or conflict of
interest, acquisition of assets to be accurate.
8. To review company system to have risk management as appropriate and effective.

326

รายงานประจำาปี 2560

9.

To assign role on anti-corruption and code of conduct by have complaint process and
oversea process of receiving complaint which covered complaint process on receiving
any clues on inappropriate financial statement and other.
10. To review information relating to financial reports and internal controls.
11. To promote development of financial report system in line with international accounting
standards.
12. To review and comments on internal control plans and practices of internal audit
Department or other department which responsible of internal audit.
13. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, Audit Committee’s reports
which must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at least the
following information:
(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s
financial report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the
Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such
meetings by each committee member,
(g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its
performance of duties in accordance with the charter, and
(h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be
known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties
and responsibilities assigned by the Board of Directors;
14. To have power to hire consultant or outsider in accordance with company regulations for
giving advice and consult in case necessary.
15. To review Audit Committee Charter at least once a year.
16. To perform any other matter as assigned by company’s Board of Directors with
agreement from Audit Committee.
17. Audit Committee need to examine performance by self-assessment and report together
with problems and obstacles in performance of work which cannot achieve the purpose
of establishing Audit Committee to Boards yearly.
18. Audit Committee should be trained and continually reinforces in their work in related
matters.
Any practices as assigned, Audit Committee directly responsible for the Board and Board
responsible for company’s operation to outsider
(4) Remuneration Committee
Remuneration Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors
consider formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
In year 2017, resolution from Board of Directors No.2-2017 held on May 15, 2017 has
resolved to appoint remuneration committee (whole committee has 3 independent directors) with of
position of 1 year as follow:
Name of Remuneration Committees
1. Dr. Visit

Ongpipattanakul

2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Yanyong
Miss Juthamard

Yothanan
Wattanawongpitak
Sirimard

Position
Chairman of Remuneration
Committee
Remuneration Committee
Remuneration Committee
Secretary of Remuneration
Committee

Independent Director
Independent Director
Independent Director

The roles and responsibilities of Remuneration Committee
1. To review current criteria.
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry.
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward
those who contributed to the firm’s success.
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.
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5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with
relevant regulations and related recommendations.
6. To consider of evaluating Chief Executive Officer and remuneration in order to propose the
criteria to the Board for approval.
7. To determine the annual remuneration packages for directors and propose the remuneration
to the Boards. In this case, of the Board remunerations’ packages, the Board needs to
consider and propose them to the shareholders’ meeting for approval.
8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors
(5) Risk Management Committee
Risk Management Committee mean Directors and Non-Executives of company has
responsibilities to handle risk management effectively.
In year, 2017 resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017
has appointed Risk Management Committee which consists of all Independent Directors totaling of 3
people as one year term of position.
Name of Risk Management Committees
1. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas

Position

2. Mr. Jakkathan

Yothanan

Chairman of
Risk Management Committee
Risk Management Committee

3. Mr. Chatre

Sriutharawong

Risk Management Committee

Independent Director

Independent Director

Independent Director

The roles and responsibilities of Risk Management Committee
1. To set clearly policies, goals, planning on Risk Management System in order to manage
importance risk and report to Board of Directors includes communicate with Audit Committee
related to such risk.
2. To support cooperation in risk management in all level within the company.
3. To maintain appropriate and efficiency risk management by play attention to main business of
company which is investment in order to signal of unusual transaction in advance.
4. To develop on efficiency risk management system continuously.
5. To adjust and amend charter of Risk Management Committee and proposed Board of
Directors for approval.
6. Other business as assigned by Board of Directors.


Chief Executive Officer
Chief Executive Officer means Company Directors/Executives which holds the position of
head of Executive of company.
In year 2017, resolution from Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017
has resolved approve to appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position of Chief Executive
Officer
The role and responsibilities of Chief Executive Officer
1. To manage and control the business which related to company’s affairs.
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to the
company’s plans.
3. To propose policies, Strategic, business plans and annual budgets to The Board of
Directors/Executive Committee and responsible of performing the business tasks and plans
as assigned from Board of Directors.
4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors.
5. To take responsible for the preparation of Financial Statement for inspection and/or review by
the auditors and subsequent presentation to the Audit Committee and Board of Directors
respectively.
6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting, moving, set
up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare and lay off the
employees in Executive position within the company whom is not Executive Directors and
excluding Chairman.
7. To consider and approve of purchasing, renovating and maintaining of hire and hire
purchasing office stationary, or anything related to company’s products within the limitation of
budget as assigned from Board of Directors.
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8. To consider and approve of hiring in term of hire purchasing which related to company’s
Business within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
9. To consider and approve of repairing, destroying and writing off the company’s exhausted
asset within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
10. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to locally
exhibit the company’s products.
11. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to foreign
exhibit the company’s products.
12. To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by Board of
Executive Committee and Board of Directors.
13. To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in term of
human resources within the company and subsidiaries.
14. To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s
business.
15. To responsible of company business operation by not against the laws, rules, regulation,
religion and company’s regulation.
16. To have authority to consider and approve borrowing and/or credit facilities of subsidiaries
and/or affiliated company and/or other companies within the limitation of budget as assigned
from Board of Directors.
17. To have authority to consider and approve borrowing of fund, seeking credit lines or any other
credit facilities related to Norman business operations of the company within the limitation of
budget as assigned from Board of Directors.
18. To consider of investing and/or selling of investment in common shares and/or other equities
which are listed in The Stock Exchange of Thailand which assigned from Board of Directors.
19. To consider of foreign currency risks and interest rates.


Controlling Person
-None-



Frequently by number of attendees in year 2017
Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, Remuneration Committee and
Risk Management Committee has schedule time table of each meeting one year in advance and
appointment of the meeting will be additional special meeting as necessary. Each committee is
meeting by conference participants are summarized below.

Name of Committee
2017 Annual General Meeting of Shareholders
Board of Director
Audit Committee
Executive Director
Remuneration Committee
Risk Management Committee

2017
Total Number of
attendees
1
5
5
9
1
3
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Annual General
Meeting of
Shareholders

Board of
Directors
meeting

Audit Committee
Meeting

Executive
Committee
Meeting

Remuneration
Committee
Meeting

Risk
Management
Committee
Meeting

Attendance of the meeting / total attends (Time)

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

1/1

5/5

-

9/9

-

-

2. Dr. Visit

Ongpipattanakul

1/1

5/5

5/5

-

1/1

-

3. Associate Professor
Dr.Pusit Lertwattanaruk

1/1

5/5

5/5

-

-

-

4. Mr. Yanyong

1/1

5/5

5/5

-

1/1

*2/3

5. Asst.Prof.Dr. Suluck Pattarathammas

1/1

*4/5

-

-

-

3/3

6. Mr. Jakkathan

Yothanan

1/1

5/5

-

-

1/1

-

7. Mr. Chatre

Sriutharawong

1/1

5/5

-

-

-

3/3

1/1

2/2

-

3/3

-

-

Wattanawongpitak

1/

8. Mr. Pornthep

Pipattungsakul

9. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

1/1

4/5

-

2/2

-

-

10. Mr. Theerachai

Leenabanchong

1/1

4/5

-

9/9

-

-

11. Miss Usara

Pattatung

12. Mr. Pipit

5/5

-

9/9

-

-

-

-

-

*1/2

-

-

Dhanarachwattana3/

-

-

-

2/2

-

-

4/

-

-

-

2/2

-

-

-

-

-

1/1

-

-

Jaovisidha

13. Mr. Peratus
14. Mr. Suthin

1/1
2/

Phadetpai

15. Mr. Ladya

Uriya5/

Remark
1/ Resigned from Director and Executive on July 1, 2017
2/ Resigned from Executive on May 15, 2017
3/ Resigned from Executive on May 15, 2017
4/ Resigned from Executive on May 15, 2017
5/ Resigned from Executive on May 1, 2017
* could not attended the meeting due to business engagement



Executive
Executive means employee who holds positions of kind to executive and/or authority in
administration of company and by definition and management of Securities and Exchange
Commission as Managing Director down (highest position in company) who hold equivalent positions
at the executive level for all four and also includes anyone as management positions in accounting or
finance as manager level and above or equivalent
As at December 31, 2017 there are 5 executive as follow:
Name of Executives
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
2. Miss Usara
Pattatung
3. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
4. Mr. Mongkonsorn Ponglumjeakngam
5. Mrs. Kenika
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Ngamcharoensathaporn

Position
Acting Chief Executive Officer
Director (Accounting and Finance)
Director (Internal Audit)
Senior Manager (Credit Control)
Senior Manager
(Compliance and Investor Relation)



Corporate Secretary
The company has set corporate secretary which has duties on coordinate between
Boards and Management in term of Law and any related rules for supporting good corporate
governance. By this, the company will practice and follows regulations and announcement of The
Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission. In addition, resolution from
Board of Director meeting no.4-2014 dated June 14, 2014 has appointed Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn as Corporate Government which she has passed through training courses
for Corporate Secretary (CSP) from Thai Listed Company Association No.7/2004
Components and Features
1. Has basic knowledge on law and regulation regulatory authorities with respect to the law
on Public Law and Law in accordance to Securities and The Stock Exchange of
Thailand.
2. Has knowledge and understanding of the principles of corporate governance and good
practice in corporate governance.
3. Has knowledge in company’s business and good in communication.


Remuneration of Directors and Executives
(1) The amount of financial remuneration in fiscal year 2017
Capital Engineering Network Public Company Limited
a) The Remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors No. 1/2017 held on February 23, 2017 by
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 as totaling amount
of Baht 3,500,000 which same amount when compared to year 2016 by sifting through the details and
refers to appropriate aspects of the industry and economic conditions. The suitability number of the
Board of Directors as following details:
1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”)
(1) Chairman (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 30,000. By this, chairman whom normally
receive monthly payment will receive Baht 20,000 each time attended the meeting
(2) Board of Directors (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, as for Directors whom status as
company’s employee will be paid Baht 5,000 each time attended the meeting.
(3) Executive Board (every time attends)
 Fee for Executive Chairman as Baht 15,000 By this, chairman whom normally
receive monthly payment will receive Baht 5,000 each time attended the meeting
 Fee for Executive Committee as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every
time attends
(4) Audit Committee (every time attends)
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000
(5) Remuneration Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
(6) Risk Management Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
(7) Nomination Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
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2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2017, Capital Engineering Network Public Company Limited has paid
remuneration to directors of each committee in totaling of Baht 1,177,000. The details are as follow:
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-

-

-

75,000.-

-

125,000.-

75,000.-

-

75,000.-

75,000.-

-

75,000.-

60,000.-

-

-

75,000.-

-

-

75,000.-

-

-

25,000.-

-

15,000.-

-

15,000.-

-

TOTAL

Risk
Management

45,000.-

Remuneratio
n
Committee

100,000.-

Audit
Committee

1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Acting Chief Executive
Officer
2. Dr. Visit
Ongpipattanakul
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit
Committee
- Chairman of
Remuneration
Committee
3. Associate Professor
Dr.Pusit Lertwattanaruk
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
4. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
- Chairman of
Risk Management
Committee
5. Asst.Prof.Dr. Suluck
Pattarathammas
- Director
- Independent Director
6. Mr. Jakkathan
Yothanan
- Director
- Independent Director
- Risk Management
Committee
7. Mr. Chatre
Sriutharawong
- Director
- Independent Director
- Risk Management
Committee

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

145,000.-

-

225,000.-

-

150,000.-

30,000.-

195,000.-

75,000.-

135,000.-

-

45,000.-

90,000.-

120,000.-

Executive
Board

Audit
Committee

Remuneratio
n
Committee

Risk
Management

20,000.-

-

-

-

-

Name/Position

8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
9. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- Executive Director
10. Miss Usara
Pattatung
- Director
- Executive Director
11. Mr. Pornthep
Pipattangsakul
- Director
- Executive Director
(Resigned on July 1,
2017)
TOTAL

TOTAL

Board of
Director

Compensation (Baht)

20,000.-

20,000.-

18,000.-

-

-

-

38,000.-

25,000.-

18,000.-

-

-

-

43,000.-

10,000.-

6,000.-

-

-

-

16,000.-

275,000.-

55,000.-

150,000.-

61,000.-

87,000.-

1,177,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4 ranking
as follows:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance, meeting
allowance, social security, provident fund and
employee benefit expenses

2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
5
13.38

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
7
14.03

Subsidiaries
1. Ua Withya Public Company Limited
a) Remuneration
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1-2017 held on February 22, 2017
by passed consideration from Board of Directors meeting No. 2-2017 held on February 22, 2017 and
approved by 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2017 in totaling amount
of 2,300,000 by paying it each time. By this, with appropriate details and compare with same kind of
reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors. The details of
compensations are as follows:
1. Remuneration in term of cash (“allowance for meeting”)
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 20,000
(2) Board of Directors (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the
meeting of Baht 5,000
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(3) Executive Board (every time attends)
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every
time attends
(4) Audit Committee (every time attends)
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000
(5) Remuneration Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends
2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities
By this year 2017, Ua Withya Public Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 1,678,000. The details are as follow:
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180,0000-

30,000.-

-

45,000.-

-

90,000.-

-

325,000.-

60,000.-

-

150,000.-

90,000.-

-

195,000.-

50,000.-

TOTAL

-

Nomination
and
Remuneration
Committee

Audit
Committee

1. Police Colonel
Kowit Piromwong
- Independent Director
- Chairman
- Chairman of Nomination
and Remuneration
Committee
2. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Vice Chairman
- Executive Chairman
3. Police Lieutenant
Sivaraks Phinitcharomna
- Director
- Independent Director
- Chairman of
Audit Committee
4. Dr. Pianchai
Thawornrat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Nomination and
Remuneration Committee
5. Dr. Nathee
Naktanasukanjn
- Director
- Independent Director
- Audit Committee

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

230,000.-

-

75,000.-

-

415,000.-

30,000.-

-

240,000.-

285,000.-

Nomination
and
Remuneration
Committee

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

-

48,000.-

30,000.-

18,000.-

-

75,000.-

80,000.-

-

-

155,000.-

30,000.-

30,000.-

-

-

60,000.-

30,000.-

16,000.-

-

-

46,000.-

-

-

-

10,000.-

-

8,000.-

-

-

8,000.-

685,000.-

233,000.-

10,000.-

670,000.-

10,000.-

90,000.-

TOTAL

Audit
Committee

6. Mr. Peratus
Dhanarachwattana
- Director
- Managing Director
(Plant Operation)
- Executive Director
7. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- Managing Director
(Business Development
and Corporate Affairs)
-Executive
8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
- Deputy Managing Director
(Accounting and Finance,
Corporate Management)
- Executive
- Nomination and –
Remuneration Committee
9. Mr. Surapat Chomrat
- Director
- Executive
10. Mr. Suthisak
Tanachoteporamat
- Director
- Executive
(Appointed as
September 1, 2017)
11. Miss Usara Pattatung
- Director
- Executive
12. Mr. Ladya Uriya
- Director
- Executive
(Resigned May 1, 2017)
- Deputy to Managing
Director
(Business Development
and Fuel Management)
(Resigned on April 1, 2017)
13. Mrs. Pimsiri Pinrod
- Executive
Resigned on
November 15, 2017
TOTAL

Executive
Board

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

58,000.-

1,678,000.-
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b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:
2017
Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

Amount
(people)

Amount
(Million Baht)

9

17.65

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
8
17.18

2. Rayong Wire Industries Public Company Limited
a) Remuneration
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the Remuneration Committee No.1/2017 held on February 21, 2017
and passed Board of Directors meeting No.1/2017 held on February 21, 2017 and approved by the
resolution from the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 in totaling of
1,950,000 by paying it each time with same rate. By this, with appropriate details and compare with
same kind of reference of industry and economic situation including appropriate number of Directors.
The details of compensations are as follows:
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 20,000.
(2) Board of Directors (every time attends)
 Fee for attended the meeting as Baht 15,000. By this, director who receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive allowance for the
meeting of Baht 5,000.
(3) Executive Board (every time attends)
 Fee for Executive Chairman equal to Baht 15,000 By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000.
 Fee for Executive Board as Baht 10,000. By this, director whom receive monthly
salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht 2,000 every
time attends.
(4) Audit Committee (every time attends)
 Fee for Chairman of Audit Committee as Baht 25,000
 Fee for Audit Committee as Baht 15,000
(5) Remuneration Committee (every time attends)
 Fee for Audit of Remuneration Committee as Baht 25,000
 Fee for Remuneration Committee as Baht 15,000. By this, director whom receive
monthly salary or hold position of employee in affiliate company will receive Baht
5,000 every time attends.
2. Other remuneration fees and benefits
The company has no policies apart from remuneration for directors or employee as normal
transaction of company, no shares or debenture given or other securities.
By this year 2017, Rayong Wire Industries Public Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 858,000. The details are as follow:
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1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
- Executive Chairman
- Remuneration Committee
2. Mr. Worawit Siriwatwimol
- Director
- Independent Director
- Chairman of Audit Committee
- Chairman of
Remuneration Committee
3. Mr. Wichain Sophanpanitkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
4 Associate Professor
Dr. Pison Udomworarat
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Remuneration Committee
5. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
6. Mr. Pipit Jaovisidha
- Director
- Manager
(Sale and Marketing)
- Executive Director
7. Mr. Suthin Phadetpai
- Director
- Executive
- Managing Director
8. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
9. Mrs. Pimsiri Pinrod
- Director
- Executive
(Resigned on November 15, 2017)
10. Mr. Pornthep Pipattangsakul
- Executive Director
(Appointed on May 8, 2017)
(Resigned on July 1, 2017)
11. Mr. Surapat Chomrat
- Executive Director
(Appointed on May 8, 2017)
(Resigned on October 18, 2017)
12. Miss Usara Pattatung
- Executive Director
(Resigned on May 8, 2017)
TOTAL

80,000.-

55,000.-

-

TOTAL

Remuneration
Committee

Audit
Committee

Executive
Board

Name/Position

Board
of Director

Compensation (Baht)

5,000.-

-

140,000.-

45,000.-

-

125,000.-

170,000.-

60,000.-

-

90,000.-

15,000.-

165,000.-

60,000.-

-

75,000.-

15,000.-

150,000.-

20,000.-

-

-

-

20,000.-

15,000.-

18,000.-

-

-

33,000.-

20,000.-

22,000.-

-

-

42,000.-

-

-

20,000.-

20,000.-

-

-

40,000.-

-

4,000.-

-

-

4,000.-

-

60,000.-

-

-

60,000.-

-

14,000.-

-

-

14,000.-

340,000.-

193,000.-

290,000.-

20,000.20,000.-

-

35,000.-

858,000.-
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b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
6
8.89

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
5
7.41

3. Enesol Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 30,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 20,000.
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 15,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 5,000 every time attends.
By this year 2017, Enesol Company Limited has paid remuneration to directors of each
committee in totaling of Baht 130,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
- Chairman
2. Mr. Monthon
- Director

Leenabanchong
Chatuwallopkul

Compensation of
Director
(Baht)
80,000.20,000.-

3. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director

20,000.-

3. Mr. Apichart Weerapanit
(Resigned on June 1, 2017)

10,000.-

TOTAL

130,000.-

b) The remuneration for Executives
Compensation of Managing Director and top 4 secondary from Managing Director and
equivalent of 4 ranking as follows:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses
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2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
3
4.74

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
3
2.80

4. WJC Enterprise Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 22, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends
By this year 2017, WJC Enterprise Company Limited has paid remuneration to directors of
each committee in totaling of Baht 56,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai Leenabanchong
- Chairman
2. Mr. Wiwatchai Jeenanuphan
- Director
- Managing Director
3. Mr. Monthon Chatuwallopkul
- Director
4. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
TOTAL

Compensation of
Director
(Baht)
20,000.12,000.12,000.12,000.56,000.-

b) The remuneration for Executives
Remuneration for Managing Director and Executive are as follow:

Total Amount
In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses

2017
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
1
2.27

2016
Amount
Amount
(people)
(Million
Baht)
1
2.27

5. Pipe Line Engineering Network Company Limited
a) The remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends
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By this year 2017, Pipe Line Engineering Company Limited has paid remuneration to
directors of each committee in totaling of Baht 44,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
- Chairman
- Managing Director
2. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
3. Miss Laphassarin Kraiwongwanitrung
- Director
TOTAL

Compensation of
Director
(Baht)
20,000.12,000.12,000.44,000.-

b) The remuneration for Executives
-None6) Evergreen Biomass Company Limited
a) The remuneration of directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance
passed on the resolutions from the board of directors’ No. 1/2017 held on February 21, 2017 and
approval from 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2017 as following
details.
(1) Chairman (every time attends)
 Fee attended the meeting equals to Baht 10,000. By this, chairman who receive
monthly salary or hold position of chairman in affiliate company will receive allowance
for the meeting of Baht 5,000
(2) Board of Director (every time attends)
 Fee for Board as Baht 5,000. By this, director whom receive monthly salary or hold
position of employee in affiliate company will receive Baht 3,000 every time attends
By this year 2017, Evergreen Biomass Company Limited has paid remuneration to directors
of each committee in totaling of Baht 59,000. The details are as follow:

Name/Position
1. Mr. Wutichai
- Director
- Chairman

Leenabanchong

2. Mr. Theerachai
Leenabanchong
- Director
- President
3. Mr. Ladya
Uriya
- Director
- Managing Director
(Resigned on April 1, 2017)
4. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
- Director
5. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn
- Director
TOTAL
b) The remuneration for Executives
-None-
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Compensation of
Director
(Baht)
20,000.-

12,000.-

3,000.-

12,000.12,000.59,000.-

(2) Other Remuneration
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for
Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives
(1) Other Remuneration of Director
-None(2) Other Remuneration of Executive
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level
equivalent top four executives in totaling of 5 people received compensation in form of contributions to
the fund.
The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid
monthly at a rate of 5 per cent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member
of the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the
members in that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average
net benefit under the terms of the Fund.


Personnel
- Total number of Employees
As at December 31, 2017 Company and its subsidiaries has total of employees of 1,002
Details

CEN

UWC

RWI

ENS

WJC

PLE

EBM

TOTAL

Administration

18

154

50

6

15

-

-

243

Production

-

454

113

13

179

-

-

759

Total

18

608

163

19

194

-

-

1,002

-

The number of employees changed significantly in the past 3 years
- None-

-

Shepherded significant labor dispute in the past 3 years
- None-

-

Total Compensation of all employees
In year 2017, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary,
incentives, bonus and other compensations in totaling of 347.94 Million Baht
-

Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company
which may consider from position holds, duties and responsibilities to organization.
-

Bonus
Special compensation to employees by considering from turnover each year by not
requiring fixed rate.
-

Funds contribution
The company has funds contribution for benefit to employees and support on saving
includes motivate employees to perform with company for long term. Employee who is a member of
Provident Fund, contribution will be pay monthly in the rate of 5% or salary also member must
accumulate money into Provident Funds with the same rate. When ends of member then will receive
whole amount of money including benefit of Provident Funds.
-

Development Policy on employee
The company and its subsidiaries commitment for human development in accordance
to policy and situation which based on standard on integrated knowledge for employees to have
various skills and capacity as well as moral/ethic/ good life.
The company and its subsidiaries has establish a knowledge management approach by
survey need for training and personnel development, design course as suitable for work and use
knowledge to apply to work into commitment. By this, to encourage employees to review their
knowledge regularly, engage in learning and sharing your work experience to workmate in order to
keep up with organization forever.
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The company and its subsidiaries has play attention On The Job Training :OJT) by
having specialist in each field to take care of internship of trainee, training focusing on practicing by
building knowledge, understanding as suitable directly to the job as results are clear, low cost and
learning from practice under real circumstances.
The company and its subsidiaries has design course to develop on personnel which
covered direction for company’s operation by focusing on practicing so can apply to work or daily life
immediately.
The company and its subsidiaries has play attention on anti-corruption and implanted
into corporate culture by giving orientation to new employees in order to communicate for
acknowledge operator and implement. By this, company and its subsidiaries has training and
measurement of policy continuously in accordance to plans which covered 100% of company
personnel. Apart from this training- company and its subsidiaries has held activities in order to create
more knowledge and ideas.
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Related Transaction

1. Disclosure of information on related transaction
Related
Companies

Relationship

Ua Withya Public
Company Limited
(UWC)

Company holds
39.23 percent
and has same
Directors

Rayong Wire
Industries Public
Company Limited
(RWI)

Company holds
74.18 percent
and has same
Directors

Enesol
Company Limited
(ENS)

Company holds
100.00 percent
and has same
Directors

Evergreen Biomass
Company Limited
(EBM)

WJC Enterprise
Company Limited
(WJC)

Company holds
99.00 percent
and has same
Directors

Company holds
94.25 percent
and has same
Directors

Type of Transaction
- Service charge from
internal audit
- Accrued audit fees
- Interest
- Give short term loan
- Accrued Interest
Receivable
- Service charge from
internal audit
- Accrued audit fees

Amount
(Million
Baht)
0.72
0.19
0.43
80.00
0.22
0.72
0.19

- Service charge from
internal audit
- Accrued audit fees

0.36

- Office Rental
- Accrued Income

0.21
0.02

- Give out Short term
loans
(Payback Period
within 1 year)

8.00

- Interest Received
- Accrued Interest

0.44
0.03

- Give short term loan
(Payback within
3 months)

75.94

- Interest
- Accrued Interest
Receivable

3.37
9.58

- Service charge from
internal audit
- Accrued audit fees

0.36

0.10

1.16

Necessity and
reasonableness
To achieve efficiency and
effectiveness in the
workplace. Moreover, in
order to have good
governance in subsidiaries
To achieve efficiency and
effectiveness in the
workplace. Moreover, in
order to have good
governance in subsidiaries
To achieve efficiency and
effectiveness in the
workplace. Moreover, in
order to have good
governance in subsidiaries
Company to a subsidiary of
the company to sublease
space to be used as office
space. Due to subsubsidiary of the company,
because the lease. Terms
in the lease, the tenant
must sign a contract to
lease the entire floor which
has more space than
needed.
To enhance the liquidity of
the subsidiaries. Using as
working capital and to
purchase property for future
work
Short-term loans , with the
average MLR of financial
institutions, three of minus
1.75 percent per year
To enhance the liquidity of
the subsidiaries. Using as
working capital and to
purchase property for future
work
Short-term loans , with the
average MLR of financial
institutions, three of minus
1.75 percent per year
To achieve efficiency and
effectiveness in the
workplace. Moreover, in
order to have good
governance in subsidiaries
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Related
Companies
Paradise Green
Energy
Company Limited
(PGE)
UWC KOMEN
BIOMASS
Company Limited
(UKB)
EMC Public
Company Limited
(EMC)

Relationship

Type of Transaction

Subsidiary of
UWC as holds
60.00 percent

- Service charge from
internal audit
- Accrued audit fees

Subsidiary of
UWC as holds
99.99 percent

- Service charge from
internal audit
- Accrued audit fees

Same
shareholders

Trading securities in
The Stock Exchange
of Thailand

Amount
(Million
Baht)
0.36
0.77
0.24
0.06

99.16

Necessity and
reasonableness
To achieve efficiency and
effectiveness in the
workplace. Moreover, in
order to have good
governance in subsidiaries
To achieve efficiency and
effectiveness in the
workplace. Moreover, in
order to have good
governance in subsidiaries
Normal business operation
and trading securities in the
market.

2. Necessity and reasonability on related transaction
Related transaction during the past year for business operation of company and its
subsidiaries by policies of entered into those transaction in order for highest benefit of company in
term of policies and set up the price as considering from market price or in accordance with
agreement. In addition, mentioned transaction has been considered by Audit Committee on fairness
and reasonable.
3. Procedure of approval on transaction
Normal business transactions and trade agreements with commercial terms shall act in the
same situation by bargaining power without influence of their position on Director, Executive or related
person. By this, management division needs to report every business transaction to Board of
Directors for acknowledgement on quarterly basic.
Abnormal business transaction, unless size of transaction doesn’t need to be approved from
Shareholders meeting (as provision from The Stock Exchange of Thailand) then need consideration
from Board as prior first entity and size of happened transaction will be under authority to approve
then approval of this transaction will ended as this stage as Audit Committee will be join in these
consideration (stakeholders not attend and vote in the meeting). Moreover, if the sizes of transaction
more than authority from Board can be approve then Board will concluded the resolution and propose
to shareholders meeting for approval.
Board of Directors will consider on transaction which may have conflict of interest or related
transaction or transactions appropriately through moderation from Audit Committees for entries
criteria defined by Stock Exchange of Thailand, The Securities and Exchange Commission and
Capital Market Supervisory as well as disclosure of transaction that may have conflict of interest to
public with ensure accuracy and completeness.
4. Transaction trends in the future
The transaction is still in progress. There will be more or less depending on economic
condition. For transaction occur in the future, Board of Directors shall comply as according to
regulation that have been set up and directors must not approve any entries that they, or someone
who may have conflict of interest with company and its subsidiaries. Moreover, mentioned transaction
need to be disclose to Board of Directors for consideration with according to law of securities and
securities market and regulation, announcement, order or requirement of The Stock Exchange of
Thailand includes all requirement regarding the disclosure of related transaction and acquisition of
asset (company and its subsidiaries).
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Internal Control and Risk Management

The company has emphasized on Internal Control System and Risk Management which
every employees has roles and responsibilities together with responsibilities on their duties. Operating
system in Executives and Operational Level has clearly written which includes Financial Control,
Operation, and Management oversight work. Moreover, according to the law and related rules to
ensure a reasonably confident that successful work will be able to achieve the company objectives as
follows:
1. Strategies and Goals have clearly defined in accordance with company Mission.
2. Achieve operation in accordance with objective on resources management by efficient
and cost-effective.
3. Report on importance information which is consists of Financial Statement, Administration
and Operation which are reliable and accurate.
4. Operation will follows to strategies, rules, regulations and method in accordance with Law
and Other regulation in term of business operation.
5. Security of Property, Personnel includes Information systems
6. Appropriate and Effective Corporate Governance and Management
7. Improving in quality of operation continually
As The Board of Directors meeting No.1-2017 which was held on February 23, 2017 all 3
members of Audit Committee attended. Board of Directors has estimated on internal control system
based on a review of internal control system evaluation and comments from Executives thus Audit
Committees has follows regulations of The Stock Exchange of Thailand in order to be consistent with
business operation in term of management and good corporate governance, value creation, ensuring
to government sectors and build highest benefit to shareholders.
Board of Directors has reviewed and evaluate of internal control and risk management of
company in order to be consistence with international standard of COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) with development of risk management
framework throughout organization (Enterprise Risk Management: ERM) or called “COSO ERM
Framework” as used in management tools for develop any processes for effective internal control,
comprehensive policies of operation management, risk management of company thus the conclusion
of this are as follows:

1. Control Environment
The company has organization chart and environmental which will support business operation
effectively and enough internal control system, the responsibilities of each field is separated for
beneficial to examine of operation, updating sub-system and reduce duplication in order to be under
the same standards. Apart from this, clearly targeted business every year by regard on Economic,
Market Situation and Competition.

2. Risk Assessment
The company has track on risk factors such as changes in taxes, exchange rates, increased
of raw materials and other cost to assess impact and prepare to maintain business operation thus
communicate with executives and employees to acknowledge the situation by held the meeting and
summarize situation, environment and operation of company. Moreover, it includes risk factors to
business operation, sales, cost and profitability of company in each unit, chief executive of each unit
will be responsible for risk factors occurs in their unit thus prophylactic to prevent any risks to level
which are safe for employees, corporate governance and acceptable and do not affect operation of
company.

3. Control Activities
The line of authorities and responsibilities of The Board of Directors and executives have been clearly
set together with specific power on approval on each level for transparency and benefit of all
shareholders as well as eliminate any conflict of interest. By this, if any transaction occurs with major
shareholders, related person, Director and Executives – The Company has a measurement which has
to approve by Board of Directors and authorized person must not have a conflict of interest in those
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transaction and result in benefits for the company. In addition, corporate secretary and compliance
and investor relation has serves to monitor and oversee compliance with laws and regulations also
ensure compliance with terms and conditions properly.

4. Information and Communication
The company has manage by using Technology to connected around with modern and fast
communication within/outside organization as efficiently in order to use the information in decision
making right in time. There is some security of data and information that is powerful enough which
could determine the data in the history and develops this information and technology continuously to
support our organization flexibility and enhance system performance as response expansion of
business.
The Company has effective channels in term of performance which could communicate all
over the organization thus importance information will transferred from top management to employees
quickly. Moreover, there also direct communication channel from employees to top management as
well.

5. Monitoring Activities
The company has evaluation system and performance tracking in order to assure on measure
and internal control system is effective all the time, response to any changes appropriately and timely.
The company has organized head of employees to follows work of subordinate and evaluated. By
this, Executives pay attention to speed and effectiveness management on target and report to Board
of Directors clearly and consistently.

Audit Committee has practices on their duties efficiently and any tasks assigned by Board
of Directors independently and consistently thus there is internal audit as a tool for achieve the
mission. Internal Audits are qualified to perform their duties properly with sufficient independence,
able to perform work as assigned from Audit Committees and Board of Directors. Internal Audit has
assess on internal control system and risk management and report any tasks to be resolve any
relevant units includes appropriate feedback as management deems necessary for business
operation of company and its subsidiaries.
Board of Directors has estimate internal control system from assessment report from Audit
Committees then concludes that from assessment of 5 various elements such as internal control, risk
assessment, operational control, information technology and communication. In addition, Board of
Directors seems that company has enough transaction with major shareholders, Directors, Executives
or related person thus other topics related to internal control systems are enough as well.
Head of Internal Audit the Company has appointed Mr. Khomwuti Pornnaradol as Director
(Internal Audit) and Secretary of Audit Committee to be supervisor of internal audit. He has duties of
practical of internal audit tasks in order to meet the mission of internal control system by executives
and audit committees jointly consider on report from internal audit in essence adequately for system
or process has managed systematic and effectively. By this, every executives in each unit are
involved in consider ways of improvement/resolve on performance to be consistence with company’s
policies and adequate internal control system. Supervisor of internal audit is directly to Audit
Committee as agreed that head of internal audit is qualified to perform such duties effectively
(qualification of incumbent (Internal Audit) appear in enclosure no.3).
Head of Compliance The company has appoint Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as
Senior on compliance department to oversees operation in accordance with regulatory that supervise
compliance of company (qualification of incumbent (Compliance) appear in enclosure no.3).
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Report from the Risk Management Committee

Risk Management Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has
been approved from Board of Director which consists of 3 Independent Directors namely:
1. Assistance Professor Dr. Suluck Pattaraththammas
2. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
3. Mr. Chatre
Sriutharawong

Chairman of Risk Management Committee
Risk Management Committee
Risk Management Committee

In year 2017 there are 3 times of Risk Management Committee meeting as duties and
responsibilities according to Memorandum of Association to manage information of risks and report to
Board of Directors including communicate with Audit Committee in related term of risk thus encourage
cooperation in risk management at all levels within the company.
Furthermore, The Risk Management Committee has play importance role on main business
which is investing as may affect the company. By this, Board of Risk Management has brainstorm and
conduct risk management based on scope of responsibilities as assigned to get highest benefit to
organization. Moreover, advance signal and abnormal transaction may arise; Board of Risk
Management seems that company has appropriate and effective risk management.

In the name of Risk Management Committee
Capital Engineering Network Public Company Limited

Assistance Professor Dr. Suluck Pattaraththammas
Chairman of Risk Management Committee
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Report from the Remuneration Committee

Remuneration Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has been
approved from Board of Director which currently consists of 3 Independent Director namely:
1. Dr. Visit
Ongpipattanakul
Chairman of Remuneration Committee
2. Mr. Jakkathan
Yothanan
Remuneration Committee
3. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
Remuneration Committee
Year 2017, there are 1 times of Remuneration Committee meetings as roles and
responsibilities for Remuneration Committee are follows to Article of Association as review
remuneration of Directors, Chairman of Executive Directors and Chief Executive Officer by specify of
regulations or remuneration to Directors fairly and reasonably.
Furthermore, The Remuneration Committee deems it appropriate to be consistent with duties
and responsibilities of Board of Directors by carefully screening appropriate criteria as size of
business, number of Directors which based on the same industry and economy as a whole.

In the name of Remuneration Committee
Capital Engineering Network Public Company Limited

(Dr. Visit Ongpipattanakul)
Chairman of Remuneration Committee
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Personal Information of the Company’s Board of Directors, Executives and Corporate Secretary
Name-Surname/ Position
1. Mr. Wutichai
Leenabanchong
Position:
 Chairman
 Executive Chairman
 Acting Chief
Executive Officer
 Authorized Director
Appointed Date:
August 26, 2008

Age
(Year)
53

Educational Qualification
 Master of Business Law
(Faculty of Law)
Chulalongkorn University
 Master of Business
Administration
(Faculty of Commerce and
Accountancy)
Chulalongkorn University
 Bachelor of Engineering Program
in Mechanical Engineering
Chiangmai University
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Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.78/2009
 Financial Statement for Directors
(FSD)
No.4/2009

Proportion
of holding
company’s
shares
30,956,000
shares
or 4.15%

Family
relationship
among
Executives
Cousin with Mr.
Theerachai
Leenabanchong

Experiences
Period

Position

Company

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2008 –
Chairman
Rayong Wire PCL.
Present
Executive Chairman
Year 2014 Remuneration
Present
Committee
Year 2008 –
Vice Chairman
Ua Withya PCL.
Present
Executive Chairman
Holds position in related companies in totaling of 12 places
Year 2008 –
Enesol Co., Ltd.
Chairman
Present
Year 2010 –
Chairman
Pipe Line Engineering
Co., Ltd.
Present
Managing Director
Year 2012 –
Evergreen Biomass
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2013 –
WJC Enterprise
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2015 –
Paradise Green Energy
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2015 –
UWC KOMEN BIOMASS
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2015 –
UWC KOMEN SOLAR
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2015 –
UWC AMPHAN BIOMASS
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2015 –
SATUEK BIOMASS
Chairman
Co., Ltd.
Present
Year 2017UWC (Cambodia) Co., Ltd.
Director
Present
Year 2017Interglob Investment
Director
Co., Ltd.
Present
Year 2017Green Energy Plantation
Director
Co., Ltd.
Present
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Name-Surname/
Position
2. Dr. Visit
Ongpipattanakul

Age
(Year)
53

Position:
 Director
 Independent
Director
 Chairman of Audit
Committee
 Chairman of
Remuneration
Committee

Position:
 Director
 Independent
Director
 Audit Committee
Appointed Date:
August 26, 2008

 Doctor of Business Administration
(DBA)
of Asian Institute of Technology
(AIT)
 Master of Business Administration
University of Florida, United Stated
 Master of Art (Business Law)
Chulalongkorn University

Family
relationship
among
Executives
-None-

Experiences
Period

Position

Company

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2011 –
Director
Trinity Watthana PCL.
Present
Holds position in related companies -NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1 place
Year 2010 –
Director
Trinity Securities Co., Ltd.
Present
Managing Director

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP) No.26/2004
 Directors Certification Program
(DCP) No.185-2014

Appointed Date:
August 14, 2015
3. Associate Professor
Dr. Pusit
Lertwattanaruk

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

48

 Ph.D. in Civil Engineering,
New Jersey Institute of
Technology, USA
 Master of Business Administration
(MBA)
Thammasat University

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.79/2009

-None-

-None-

Holds position in listed companies -NoneHolds position in related companies -NoneHolds position in non-registered company -NoneYear 2012 Associate Dean for
Thammasat University
Present
Administration
Faculty of
Architecture and
Planning
Year 2003 Associate Professor
Thammasat University
Present
Year 1999 Project Engineer
Thornton – Tomasetti
2003
Co., Ltd.

Name-Surname/
Position
4. Mr. Yanyong
Wattanawongpitak

Age
(Year)
52

Position:
 Director
 Independent Director
 Audit Committee
 Remuneration
Committee
 Risk Management
Committee

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

Position:
 Director
 Independent Director
 Chairman of Risk
Management
Committee

Appointed Date:
February 26, 2016

 Master of Economic Program in
(Business Economic)
Thammasat University
 Bachelor of Business
Administration
(Finance and Banking)
Ramkhamhaeng University

Family
relationship
among
Executives

-None-

-None-

Experiences
Period

Position

Company

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2012Senior Manager SC-Asset Corporation
Present
Finance
PCL.
Holds position in related companies -NoneHolds position in non-registered company -NoneYear 2004 –
Director of Business Sri Siam Paper PCL.
2006
Development
Year 1999 –
2004

Manager (Business
Development and
Customers)

Shineedotcom PCL.

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.90/2011

Appointed Date:
December 24, 2012

5. Assistant Professor
Dr. Suluck
Pattarathammas

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares

52

 Doctor of Philosophy Program in
Business Administration (Finance)
Thammasat University
 Master of Business Administration
(Finance)
University of San Francisco, San
Francisco,
USA.
 Bachelor of Economics
Chulalongkorn University
 Bachelor of Law
Sukhothai Thammathirat University
Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.138/2017

-None-

-None-

Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2014 –
Risk Management
Phol Dhanya PCL.
Present
Committee
Holds position in related companies -NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1
place
Year 2016 –
Managing Director
Lao Brother International
Present
Co., Ltd.
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Name-Surname/ Position
6. Mr. Jakkathan
Yothanan

Age
(Year)
47

Position:
 Director
 Independent Director
 Remuneration
Committee

Position:
 Director
 Independent Director
 Risk Management
Committee
Appointed Date:
August 8, 2014

 Master of Economic Law
(Faculty of Law)
Chulalongkorn University
 Bachelor of Political Science
(Public Administration)
Ramkhamhaeng University

Family
relationship
among
Executives

-None-

-None-

Experiences
Period

Position

Company

Holds position in registered company -NoneHolds position in related company -NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1
place
Year 2007 –
Managing Director Puphar Inter Law Co., Ltd.
Present

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.79/2009

Appointed Date:
August 26, 2008

7. Mr. Chatre
Sriutharawong

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares

45

 Master Degree of Public
Administration
(Public and Private Management
Program)
National Institute of Development
Administration (NIDA)
 Bachelor of Engineering
(Computer Engineering)
Kasetsart University
Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.112/2014

-None-

-None-

Holds position in registered company -NoneHolds position in related company -NoneHolds position in non-registered company in totaling of 1
place
Year 2012 –
Managing Director Ruk Thai Intertrade
Present
Co., Ltd.
Year 2017 Lecturer,
Ideal Training Co., Ltd.
Present
Independent
Consultant
(Finance and
Investment)
Year 2017 Consultant
TECH NC Co., Ltd.
Present
(Business
Development)
Year 2017 Consultant
World Asia Co., Ltd.
Present
(Marketing)

Name-Surname/ Position
8. Mr. Monthon
Chatuwallopkul
Position:
 Director
 Authorized Director

Appointed Date:
March 1, 2010

Age
(Year)
49

Educational Qualification
 Master Degree (Accounting)
Thammasat University
 Bachelor Degree (Accounting)
Ramkhamhaeng University

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.82/2010

Proportion
of holding
company’s
shares

Family
relationship
among
Executives

-None-

-None-

Experiences
Period

Position

Company
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Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2010 –
Director
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Year 2009 –
Executive
Present
Year 2010 –
Director, Executive Ua Withya PCL.
Present
Deputy to
Managing Director
Year 2014 Present
Nomination and
Remuneration
Committee
Holds position in related companies in totaling of 9 places
Year 2010 –
Director
Enesol Co., Ltd.
Present
Year 2010 –
Pipe Line Engineering
Director
Present
Co., Ltd.
Year 2012 –
Evergreen Biomass
Director
Present
Co., Ltd.
Year 2013 –
Director
WJC Enterprise Co., Ltd.
Present
Year 2015–
Paradise Green Energy
Director
Present
Co., Ltd.
Year 2015–
UWC KOMEN BIOMASS
Director
Present
Co., Ltd.
Year 2015–
UWC SOLAR Co., Ltd.
Director
Present
Year 2016–
UWC AMPHAN Co., Ltd.
Director
Present
Year 2016–
SATUEK BIOMASS
Director
Present
Co., Ltd.
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Name-Surname/ Position
9. Mr. Theerachai
Leenabanchong
Position:
 Director
 Executive
 Authorized Director
Appointed Date:
March 27, 2013

Age
(Year)
46

Educational Qualification
 Master of Business
Administration
Assumption University
 Bachelor of Business
Administration
(Marketing) Assumption
University
Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.104/2013

Proportion
of holding
company’s
shares
1,412,000
shares or
0.19%

Family
relationship
among
Executives
Cousin with
Mr. Wutichai
Leenabanchong

Experiences
Period

Position

Company

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 2 places
Year 2013 - Present Director
Ua Withya PCL.
Year 2015 - Present Executive
Year 2016- Present
Managing
Director
Year 2016- Present
Director
Rayong Wire Industries
PCL.
Holds position in listed companies in totaling of 1 place
Year 2016 - Present Director
Dimet (Siam) PCL.
Year 2017 - Present Executive
Holds position in related companies in totaling of 8 places
Year 2015Present
Year 2015 Present
Year 2015 Present
Year 2015 Present
Year 2016–
Present
Year 2016–
Present
Year 2016–
Present
Year 2016–
Present
Year 2017 Present
Year 2017 Present
Year 2017 Present

Director

Director

Evergreen Biomass
Co., Ltd.
Paradise Green Energy
Co., Ltd.
UWC KOMEN BIOMASS
Co., Ltd.
UWC SOLAR Co., Ltd.

Director

Enesol Co., Ltd.

Director

WJC Enterprise Co., Ltd.

Director

UWC AMPHAN Co., Ltd.

Director

SATUEK BIOMASS
Co., Ltd.
UWC (Cambodia)
Co., Ltd.
Interglob Investment
Co., Ltd.
Green Energy Plantation
Co., Ltd.

Director
Director

Director
Director
Director

Name-Surname/ Position
10. Miss Usara Pattatung

Age
(Year)
49

Position:
 Director
 Executive
 Authorized Director
 Director (Accounting
and Finance)
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Appointed Date:
June 16, 2008

 Bachelor of Business
Administration
(Account and Finance)
University of Thai Chamber of
Commerce

Family
relationship
among
Executives

-None-

-None-

Holds position in listed companies which are subsidiaries in
totaling of 1 place
Year 2014 –
Director
Ua Withya PCL.
Present
Year 2016 –
Executive
Present
Year 2017 –
Executive
Rayong Wire Industries
Present
PCL.
Holds position in related company -NoneHolds position in non-registered company -None-

-None-

-None-

Holds position in listed companies

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Directors Accreditation Program
(DAP)
No.111/2014

Appointed Date:
June 14, 2014

11. Mr. Khomwuthi
Pornnaradol
Position:
 Director (Internal
Audit)
 Secretary of Audit
Committee

Educational Qualification

Proportion
of holding
company’s
shares

49

 Bachelor Degree in Business
Administration (Accounting)
Ramkhamhaeng University
Training:
 Ultimate technique of using
internal control system to
maximize technique for business
 Monitoring and Internal Control
System
 Issue summary accountant
mistakes

Experiences
Period

Year 2008 Present

Position

Secretary of
Audit Committee

Company

Capital Engineering
Network PCL.
And Subsidiaries
Holds position in related company -NoneHolds position in non-registered company -None-
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Name-Surname/ Position

Age
(Year)
48

12. Mr. Mongkonsorn
Ponglumjeakngam
Position:
 Senior Manager
(Credit Control)

Educational Qualification
 Master Degree in Business
Administration
Strayer College Virginia, USA
 Bachelor Degree in
Business Administration
Strayer College Virginia, USA

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
-None-

Experiences
Period

Position

Company

Holds position in listed companies
Year 2012 –
Senior Manager
Capital Engineering
Present
(Credit Control)
Network PCL.
Holds position in related company -NoneHolds position in non-registered company -None-

Appointed Date:
October 24, 2012
13. Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn
 Senior Manager
(Compliance and
Investor Relation)
Appointed Date:
November 1, 2013
 Corporate Secretary
Appointed Date:
June 14, 2014
Remarks:

46

 Bachelor Degree in Accounting
Bangkok University

Training roles of Directors from
Thai Institute of Director (IOD):
 Company Secretary Program
(CSP)
No.7/2004

-None-

-None-

Holds position in listed companies
Year 2013 –
Present

Senior Manager
Capital Engineering
(Compliance and
Network PCL.
Investor Relation)
Holds position in related company 1 company
Year 2015 –
Director
Evergreen Biomass
Present
Co., Ltd.
Holds position in non-registered company -None-

1. Board of Directors No .1-10, Executives No. 10-13 and Corporate Secretary No.13
2. Authorized Director No. 1, 8-10
3. Proportion of holding shares not includes children because children not holding shares
4. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people
-No legal dispute
5. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people
-No history of criminal offense against property by fraud6. Board of Directors and Executives in totaling of 13 people
-No references materials that cause conflict of interest with company in the
past of year 2017-

Board of Directors
Capital Engineering Network Public Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board
Chairman of Executive Board
Acting Chief Executive Officer

6. Mr. Chatre
Sriutharawong
Director
Independent Director
Risk Management Committee

2.

Dr. Visit Ongpipattanakul
Director
Chairman of Audit Committee
Chairman of Remuneration Committee
Independent Director

7. Mr. JakkathanYothanan
Director
Independent Director
Remuneration Committee

3.

Associate Professor
Dr. Pusit Lertwattanaruk
Director
Independent Director
Audit Committee

8. Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director

4.

Mr. Yanyong Wattanawongpitak
Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee
Risk Management Committee

9. Mr. Theerachai Leenabanchong
Director
Executive Director

5.

Assistant Professor
Dr. Suluck Pattarathammas
Director
Chairman of Risk Management Committee
Independent Director

10. Ms. Usara Pattatang
Director
Executive Director
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Subsidiary Board of Directors
Ua Withya Public Company Limited

358

1.

Police Colonel Kowit Piromwong
Chairman of the Board
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee Independent Director

7. Mr. Theerachai Leenabanchong
Director
Managing Director
Executive Director

2.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Vice Chairman
Chairman of Executive Board

8. Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director
Deputy Managing Director
Executive Director
Nomination and Remuneration Committee
Company Secretary

3.

Police Lieutenant Sivaraks Phinitcharomna
Director
Chairman of Audit Committee
Independent Director

9. Mr. Surapat Chomrat
Director
Executive Director

4.

Mr. Pianchai Thawornrat
Director
Independent Director
Audit Committee
Nomination and Remuneration Committee

10. Mr. Suthitsak Tanachoteporamat
Director
Executive Director

5.

Dr. Nathee Naktnasukanjn
Director
Independent Director
Audit Committee

11. Ms. Usara Pattatang
Director
Executive Director

6.

Mr. Peratus Dhanarachwattana
Director
Managing Director
Executive Director
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Subsidiary Board of Directors
Rayong Wire Industries Public Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board
Chairman of Executive Board
Remuneration Committee

5. Mr. Suthin
Phadetpai
Director
Managing Director
Executive Director

2.

Mr. Worawit Siriwatwimol
Director
Chairman of Audit Committee
Chairman of Remuneration Committee
Independent Director

6. Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director

3.

Mr. Wichian Sopanpanichkul
Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee

7. Mr. Theerachai Leenabanchong
Director

4.

Associate Professor Pison Udomworarat
Director
Independent Director
Audit Committee
Remuneration Committee

8. Mr. Pipit Jaovisidha
Director
Executive Director
Company Secretary
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Subsidiary Board of Directors
Enesol Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board
Managing Director

2. Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director

3. Mr. Theerachai Leenabanchong
Director

WJC Enterprise Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board

2. Mr. Wiwatchai Jenanupan
Director
Managing Director

3.

Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director

4. Mr. Theerachai Leenabanchong
Director

Pipe Line Engineering Company Limited

1.

Mr. Wutichai Leenabanchong 2. Mr. Monthon Chatuwallopkul 3. Ms.Laphassarin Kraiwongwanitrung
Chairman of the Board
Director
Director
Managing Director

Evergreen Biomass Company Limited
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1.

Mr. Wutichai Leenabanchong
Chairman of the Board

2. Mr. Theerachai Leenabanchong
Director
President

3.

Mr. Monthon Chatuwallopkul
Director

4. Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn
Director
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General Information and other importance information

1. Company Information
Name of Company
Nature of Business
Office address
Registered Capital
Paid Up Capital
Share Value
Registered Number
Telephone
Fax
Website

: Capital Engineering Network Public Company Limited
: Holding Company
th
: 900/15 SVOA Tower 19 Floor Rama III Road, Kwaeng
Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120
: Baht 1,117,712,067
: Baht 745,141,378
: Baht 1 per share
: 0107536000935
: 0-2682-6345
: 0-2682-6344
: www.cenplc.com

2. Investment in other companies which holds more than 10 percent
1. Rayong Wire Industries Public Company Limited
Name of Company
: Rayong Wire Industries Pubic Company Limited
Nature of Business
: Production and Distribution
(1) Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire or “PC-Wire”
“PCW”
(2) Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete or “PC-Strand”
“PCS”
(3) Gas Metal Arc Welding Wire or “GMAW”
(4) Hard Drawn or “HDW”
(5) Ordinary Low Carbon Steel Wire or “OLC”
(6) Wire Mesh
th
Office Address
: 900/14 SVOA Tower 18 Floor, Rama 3 Road Kwang
Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120
Factory Address
: Mabtapud Industrial Estate No.5 I-5 Road, Tambon Mabtapud,
Amphur Muang, Rayong 21150
Telephone
: 0-2682-6328
Fax
: 0-2682-6361-2
Website
: www.rwi.co.th
Number of Shares Sold
: Registered of capital of Baht 450,000,000 and Paid up capital of
Baht 303,017,219.50 which consists of 606,034,439 ordinary shares
as par value of 0.50 Baht
Number of Shares
Company holds
: Amounting of 437,413,550 shares or 72.18 percent
2. Ua Withya Public Company Limited
Name of Company
: Ua Withya Public Company Limited
Nature of Business
: Produces
(1) High Voltage Transmission Tower
(2) Telecommunication Tower
(3) Substation Steel Structure
(4) General Fabrication
(5) Hot Dip Galvanizing Service
(6) Selling industrial products
(7) Production and Distribution of renewable energy
Head Office Address
: 247 Romklow Road Kwang Saensaeb Khet Minburi Bangkok 10510
Telephone
: 0-2543-9020-8
Fax
: 0-2543-9189, 0-2543-9029
Website
: www.uwc.co.th
Number of Shares Sold
: Registered capital of Baht 1,907,119,713 and Paid up Capital of
Baht 1,316,251,786.40 as consists of 13,162,517,864 ordinary
shares (par value of Baht 0.10)
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Number of Shares
Company holds

: Amount of 5,164,003,750 shares or 39.23 percent

3. Enesol Company Limited
Name of company
: Enesol Company Limited
Nature of Business
: Manufacturer and distributor of electrical and heat energy to Siam
Ceramic Group Industry and Thai- German Ceramic industries
Public Company Limited
th
Office Address
: 900/7 SVOA Tower 10 Floor, Rama 3 Road Kwang
Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone
: 0-2682-6345
Fax
: 0-2682-6344
Factory Address
: 40 Moo 2 Rimklongrapeephat Road Tambon
(Siam Ceramic
Nong Ping Amphur Nong Kae Saraburi 18140
Group Industries)
Factory Address
: 61 Moo 1 Nong Kae Industrial Estate Tambon
(Thai-German
Korkyae Amphur Nong Kae Saraburi 18230
Ceramic Industries)
Number of Shares sold
: Registered capital of Baht 484,000,000 and Paid up capital of Baht
302,500,000 consists of 4,840,000 ordinary shares (par value of
Baht 100)
Number of Shares
Company holds
: Amount of 4,839,991 shares or 100.00 percent
4. Pipe Line Engineering Company Limited
Name of Company
: Pipe Line Engineering Company Limited
Nature of Business
: Contractors and Tunneling
th
Office Address
: 900/14 SVOA Tower 18 Floor, Rama 3 Road Kwang
Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone
: 0-2682-6328
Fax
: 0-2682-6361-2
Number of Shares sold
: Registered capital of Baht 150,000,000 and Paid up capital of Baht
144,000,000 consists of 1,500,000 ordinary shares (par value of
Baht 100)
Number of Shares
Company holds
: 1,439,996 shares or 99.99 percent
5. Evergreen Biomass Company Limited
Name of Company
: Evergreen Biomass Company Limited
Nature of Business
: Production and Distribution of raw materials for biomass fuel
th
Office Address
: 900/14 SVOA Tower 18 Floor, Rama 3 Road
Kwang Bangpongpang Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone
: 0-2682-6328
Fax
: 0-2682-6361-2
Number of Shares sold
: Registered capital of Baht 50,000,000 and Paid up capital of Baht
50,000,000 as consists of 5,000,000 ordinary shares (par value of
Baht 10)
Number of Shares
Company holds
: Amount of 4,950,000 shares or 99.00 percent
6. WJC Enterprise Company Limited
Name of Company
: WJC Enterprise Company Limited
Nature of Business
: Steel Structure, design and Metal forming service which has factory
in Lamchabang as has work both local and oversea of
Petrochemical Industry, Energy Industry and Construction Industry
and other industries
Office Address
: 543/4 Moo 1, Tambon Nong Klam, Amphur Sriracha, Chonburi
Telephone
: 038-340-104
Fax
: 038-340-105
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Number of Shares sold
Number of Shares
Company holds

: Registered capital of Baht 150,000,000 and Paid up capital of Baht
97,500,000 as consists of 1,500,000 ordinary shares (par value of
Baht 100)
: 1,413,800 shares or 94.25 percent

3. Other References
Securities Registrar

Authorized Auditor

: Securities Depository Center (Thailand) Co., Ltd.
The Stock Exchange of Thailand
93 Ratchadaphisek Road, Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng,
Bangkok 10400
Tel: 0-2009-9000
Fax: 0-2009-9991
: Mr. Pisit Thangtanagul
Certified Public Accountant Registration No.4095
Price Water House Copper ABS Company Limited
th
179/74-80 Bangkok City Tower, 15 Floor, South Sathorn Road,
Khet Sathorn, Bangkok 10120
Tel: 0-2344-1000
Fax: 0-2286-8200

4. Other importance information
-none-
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Corporate Governance

Policies on Corporate Governance
The Board of Director of Capital Engineering Network Public Company Limited realizes the
importance of developing good corporate governance systems, operate business with integrity,
morality, responsible for the performances, ability to complete and fair to all stakeholders in order to
build prosperity, increase shareholders’ value adhere to the Principle of Good Corporate Governance
for Listed Companies define by The Stock Exchange of Thailand and base on Sufficiency Economy is
entails moderation, reasonableness and self-immunity system as underlying on knowledge, cautious
and awareness to be used in planning and operating. As well as build Executives and every
employees to have morals, honest, industrious, endure for people to shares and used their
intelligences for operations and changes in Economy, Political, Culture and Social in order to meet the
benefit well-balanced.
Thus, Principle of Good Corporate Governances which consists of Policies on Corporate
Governance, Business Ethics and Employee Ethics as regularly reviewed and updated as appropriate
to current situation. By this, we have publicize on website of company www.cenplc.com
In year 2017, Board of Director has realized on importance of developing corporate
governance to be relevant to current situation as define to include following practices
Alignment performed by Private Sector in Thailand of fight against corruption
To see importance of anti-corruption and to establish a clean business standard – we intends
to entering campaign on networks of private sector to against corruption continuously by adjusting
policies of corporate governance, business ethics and employee ethics RE: “Anti-Corruption and
giving or receiving bribes for benefit to business and giving or receiving gifts or other benefits” with the
objective to push for broader anti-corruption.
For the clear standard of business operation, in year 2017 Board of Directors has entered into
intention to joint Thai Private Sector Association for anti-corruption thus which has been approved
from resolution from Board of Director meeting No.2-2017 held on May 15, 2017
Therefore, company has set Directors, Executive and every employee included subsidiaries
will not claim or accept any gift or any benefit from customers, trading partners, contractor or any
other person whom involved as related to business of company in any cases. Moreover, there should
be a communicate channel for reporting, investigating and protection clause as providing information
on non-compliance with laws, rules, regulations and code of conduct.
Apart from this, the company has a chance in communication channel for employee and
related person could give any clues or complaint when found subjects that be illegal, corruption or
misconduct of management and employees in the company as well as any behavior may be a
problem and cause any damage to company thus company will listen and handles all complaints in
equitable manner and fairness with systematic for protection of complainant and also complainant’s
information is kept confidential by following channels:



Executive Chairman
TEL: (02) 682-6345

E-mail: wutichai@cenplc.com

Corporate Secretary
TEL: (02) 682-6345

E-mail: kenika@cenplc.com

Compliance with good corporate governance principles in other matters
In order to be in accordance to “good corporate governance for registered company of year
2012 by The Stock Exchange of Thailand, Board of Directors has realized on contribute of
development of good corporate governance in line with current situation the company classify into five
practices as follows:
Practice 1
Right of Shareholders
Practice 2
Equitable Treatments of Shareholders
Practice 3
Roles of Stakeholders
Practice 4
Disclosures and Transparency
Practice 5
Responsibilities of the Board
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Practice 1

Right of Shareholders

The Board of Directors realizes the importance of Rights of every shareholder in term of
invitation letter, quality of the report and attendance roles of Chairman and sub-committees in the
minutes of shareholders’ meeting in order for shareholders acknowledge results of meeting and to
verify the accuracy through SET system and company’s website within 14 days counting from date of
shareholders meeting. In addition, we will continue to exercise our shareholders’ right for sustainable.
1. Board of Directors understand and respect the shareholders’ right of ownership, no
action that violates or deprives shareholders of their rights as protect interest of
shareholders fairly and to support and encourage all shareholders both Thai and Foreign
shareholders either major or minor shareholders or Institutional Shareholders. Basic
rights of shareholders, rights to access to adequate and timely information, right to attend
shareholders’ meeting in order to determine direction for operation and considering any
issues which has significant impact on company.
2. Board of Director is responsible for providing information such as date/time/place and
agendas thus explanation and reasons for each agenda. The venue for shareholders’
meeting is convenient for traveling
3. Remuneration fees for Director will get approval from shareholders every year as policies
and criteria for remuneration are clearly defined by each committee.
4. The Board of Director encourage use of technology in shareholders’ meeting in order to
be accurate, quick resolution thus there are opportunity for shareholders to vote for each
director and use voting card.
5. In each shareholder meeting, company provides an independent legal office to monitoring
vote count, inspect documentation of shareholders, count a quorum, count votes,
examine results of resolution and vote for clear meeting, legally and in accordance to
company’s regulations
6. The Board of Directors discloses resolution of shareholders’ meeting year 2017 to public
in both Thai and English version through SET Portal System (The Stock Exchange of
Thailand) and company’s website after the meeting
7. The Board of Director has prepared minute by record the scoring method, name of Board
of Director, sub-committee and executives as attended and not attended, resolution of the
meeting with votes (agreed, disagreed and abstain). Company has disclose all
procedures in the meeting on company’s website in order to ensure confidential from
shareholders in term of composition of meeting such as checking document, registration,
counting number of shareholders attended, proxies (in order to meet quorum, meeting
procedure according to agendas (no added other agenda as unspecified in invitation
letter)
1. Fundamental Rights

Right of ownership of shares on buying, selling or transfer shares independently

Rights to attend shareholders meeting and voting to approved importance Matters

Right to give proxies to Independent Director or any person to attend the Meeting

Right to appoint or remove Directors and set remuneration fees

Right to appoint auditor and set audit fees

Right to comments, questioning in shareholders meeting

Right to receive share of profits/dividends equally

Right to receive adequate and up to date information of company although in somehow is not
in criteria to be disclosed but if the company determines that it is necessary for shareholders
to be aware then company will be disclosed information in both Thai and English Version
through www.set.or.th and www.cenplc.com
2. Right to acknowledge Information
Shareholders have a right to acknowledge information equally by the company has disclosed
information both Thai and English version through channel of The Stock Exchange of Thailand
www.set.or.th and company’s website www.cenplc.com. Shareholders have rights to receive
information equally for example
 The company has disclosed information on Shareholding Structure which includes top 10
shareholders as at closing registration book in order to attend Annual General Meeting of
Shareholder before meeting date also amount of minor shareholders.
 Information relates to connected transaction and importance asset acquisition
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Report minute of Annual General Meeting of Shareholders within 14 days counting from date
of shareholders meeting and necessary information for shareholders decision making for
confidential that structure is transparent and accountability thus create sustainable growth
and returns to shareholders in reasonable rate with continuously.
Information on business operation, management policy, related transaction, acquisition of
assets as well as other information as essential decision making for shareholders to confident
shareholders there is a clear business operation which can be examine. Operate effectively in
term of business to create sustainable growth, yield as appropriate and continuous to
shareholders.
The company has provides channel for shareholders either major, minor shareholders,
investors or foreign shareholders which can contract directly to corporate secretary by email:
kenika@cenplc.com or TEL (02) 682-6345 ext. 150

3. Rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders
The company has schedule Annual General Meeting of Shareholders yearly within 4 month
(120 days) counting from end of accounting period by setting date/time/place and method so there will
not be any obstacle to attend the meeting, enable shareholders to participate in monitoring company’s
performance in case any urgent to propose agenda which is affecting or about benefits the
shareholders or related to conditions or rules as applicable law requires approval from shareholders
then need to proposing as special agenda and company will called the Extraordinary Meeting of
Shareholders for next case. The company has complied with the guideline set forth in shareholders
meeting in accordance to AGM Checklist
In year 2017, there is no Extraordinary Meeting of Shareholder.
Treat of Shareholders prior Shareholder Meeting
The company has held shareholders’ meeting at Montien Riverside Hotel, No.372, Rama 3
Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam and Bangkok 10120 since 2006-2017 in totaling of 12
year. By this, in order to be convenience to all shareholders there are appropriated coffee break
available to all shareholders who attended the meeting thus support and encourage shareholders to
exercise their right and express their opinions and voting in the meeting moreover company has
improve and develop in register and voting system continuous;
By this, year 2017 company has held 2017 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 27, 2017 at 2.00 pm. In every shareholders meeting, company will consider rights of
shareholders in accordance with law as well as not violate or infringe right of shareholders as follow:
The company has announced agenda of Annual General Meeting of Shareholders more than
2 month in advance as at February 23, 2017 on company’s website http://www.cenplc.com and
through SET system for shareholders to arrange their time.
 Public invitation letter together with related document in both Thai and English version on
company’s website (www.cenplc.com) on March 21, 2017 for 30 days in advance before meeting
starting as same information as hand in to Thailand Securities Depository (Company’s registrar) in
document format (English version for foreign shareholders) as at April 4, 2017 which is 23 days
before meeting started for shareholders to learn and understand related information of the meeting
including advertise in newspaper for 3 consecutive days (April 3-5, 2017) which is 24 days before
date of shareholders meeting
 Clarify rules and procedures for attendance of shareholders meeting in invitation letter
together with the attachment of proxy form A and B which shareholders who could not attend may
appoint proxy to Independent Director or any person or choose proxy form A or B (either one) which
can be download 3 proxies form in company’s website www.cenplc.com. By this, company has
notified guidelines of published through SET for another channel to received information.
 The Company opened up the chance for shareholders to give their proxy to other to attend
the meeting 1 day in advance for convenience of checking the evidences to attend the meeting.
Practice to shareholders on date of shareholders meeting
 The company has opened registration by barcode system 1 hour in advance before meeting
started and continually until meeting adjourned by having rights to vote in agenda which during
consideration and not vote as well as counting quorum in agenda and entitled onwards unless
shareholders have agree otherwise. In registration, the company provides
 Prepare sufficient personnel for registration
 Prepare stamp duty for proxies by no charge
 Prepare ballot for all agenda in order for votes

366

รายงานประจำาปี 2560

 In case shareholders may not attend the meeting then could give proxy to other or to one
of independent director to attend the meeting in order to maintain their right
 Board has focus on shareholder meeting by see as duty to attend all meeting except for
illness or any important engagement thus shareholders may ask questions to chairman of each
committee in related information
2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 27, 2017 there are 11
Directors attended the meeting as equivalent to 100% which chairman, executive chairman, audit
committee chairman, remuneration chairman, risk management chairman, chief executive officer and
top management in accounting and finance entered to clarify any enquiry related to agenda in the
meeting and company itself
Apart from this, there is also certified Public Account of company as amount of 2 are Mr. Pisit
Thangtanagul and Miss Nuntika Rimviriyalert from Price Waterhouse Cooper ABAS Company Limited
and Legal Counsel Mr. Nattawat Tumawong from Banchong and Wittaya Law Office to attend the
meeting and witness for counting the votes.
 Before the meeting started, Legal Consultant as representative of the meeting has announced
amount and percentage of shareholders attended the meeting together with voting procedures,
counting vote of shareholders to vote each agenda under law and regulation of company and
chairman as chairperson of this meeting started the meeting.
The right to vote according to number of shares held by shareholders by one share equal to
one vote and no shares have privileges to limit right of other shareholders
 Started the meeting by agenda respectively shown in invitation letter, do not add or change
any importance of information in agendas without prior notice to shareholders and allocate time
appropriately of each agenda thus give opportunity for shareholders to ask question and comment
fully in each agenda. Moreover, if any shareholders would like to add the agenda during the meeting
to be consider other than specified must be approved from shareholders meeting not less than thirdquarter of total votes from shareholders attended the meeting and right to votes.
 In year 2017, 3 shareholders have asked question which chairman and related Directors
answering the questions clearly to the point thus company has noted in minute of Annual General
Meeting of Shareholders included questions-answers in written
 Voting is done openly by having ballot for shareholders/proxies to vote, company will provides
Procedures for voting and collecting ballot only disagreed and/or abstained except for agenda on
election of director, election shall be by individual vote and collect all ballots from shareholders and
proxies. In term of calculation, will only calculate the ballot shown disagree and/or abstained and
deduct with total votes of shareholders thus barcode system will be used in counting vote, results of
voting will be show on the screen for shareholders to see at the same time for accurate so score can
be announced immediately after each agenda
For year 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2017 has conclude
voting in each agenda as follow. The company has disclosed resolution of this meeting on company’s
website (www.cenplc.com)
Agreed

Disagreed

Abstained

Voided Ballot

Agenda

No

Shares

%

No

Shares

%

No

Shares

%

No

Shares

%

1-2

71

352,211,291

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

74

352,213,894

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

77

353,274,094

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

77

352,242,719

99.700

1

10

0.000

1

1,060,000

0.300

-

-

-

6

80

353,302,725

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

82

353,312,725

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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For Importance agendas for shareholders as follows:
1. Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the right
people. The basic information of the person who is nominated for the election of directors together
with specify the position in other companies If a company is defined by the operator which has the
same nature and in competition with the business of the company. Number of participant the Board of
Directors meetings by consideration from Boards which are suitable for a wide range of professional
qualifications, experience and expertise with a moral vision, an unblemished track record,
independently including performance as directors in the past. The Company shall appoint a
Nominating Committee.
2. Remuneration for Directors: Remuneration Committee has considered on amount of
compensation and allocated by consideration of time attended the meeting as refine details of
appropriate reasons and compare with same kind of reference from industry and economic conditions
including suitability of the company’s Board of Directors. By this, amount of compensation offered to
the shareholders' meeting approved annually and individual directors' remuneration disclosed in the
annual report in the title of “Shareholding and Management Structure” No.2 Management Structure
Sub Title of Remuneration of Directors and Executives and Form 56-1 in the No. “8.4 Remuneration
for Directors and Executives”
3. To appoint company’s auditor and Auditor fees: Details on the name of Auditor
Company, independence Relationship with the company, number of years served, compares the
remuneration of the auditor during the current year by passed and other fee of services from
accounting office as auditor belong to both company and subsidiaries. By this, it passed consideration
from company’s Audit Committee which has disclosed in the annual report in the title of
“Remuneration fee of Auditor” and Form 56-1 No. “9.6 Remuneration fee of Auditor”
4. Dividend Payment: The detail of this has shown in allocation of profit, Dividend
Payment under The Company’s dividend policy and comparison of dividend payment during the year
together with schedule record date and close registration book for shareholders to be allocated for
dividend payment
Guidelines on conflict of interest for the meeting
In the meeting, if any director seem as stakeholder or involved in any agenda therefore need
to notice the meeting for not entering the meeting and/or abstain in those agendas.
Practice after The Annual General Meeting of Shareholders
 Disclosure resolution of shareholders’ meeting together with voting results in both Thai and
English version thorough news system from The Stock Exchange of Thailand and company’s website
in the next working day.
 Company Secretary has recorded the report of Annual General Meeting of Shareholders
correctly and completely includes name list of Directors who attended/not attended the meeting
together with reason for absent, significant statements, questions or answers or brief opinion of each
agenda adhere to facts, number of votes of each agenda (Agreed, Disagreed and Abstained) which
mentioned report has submitted to The Stock Exchange of Thailand and related agencies within 14
days counting from date of Annual General Meeting of Shareholders and also disclosed in the
company website both Thai and English version for chance of shareholders to have more channel to
get the information without having to wait until the next time together with delivery to Ministry of
Commerce within time specified by Law. Thus, in case shareholders could not attend the meeting
then The Company has processed the pictures published on the website of the company to the
shareholders' meeting to get detailed information.
 After approval of dividend payment from shareholders meeting, the company has clarify
resolution including details of dividend payment to shareholders through SETSMART and coordinate
with company’s registrar (Thailand Securities Depository) to ensure that shareholders are given right
of return by accurately and completely.
4. Distribution of shares of shareholders’ equity
 The company has no cross of shareholding within group of company
 The company has set record date for shareholders to attend the meeting on March 16, 2017
and under section 225 of securities act by closing registration book on March 17, 2017
 Board of Directors, their mate and child under 20 holding shares together equals to 4.13%
which is not more than 25% of shares sold
 Free Float equal to 73.94% of total shares sold which more than 25% shares sold to public
 The company has proportion on holding total shares on institutional investor equals to
7.36% of total outstanding shares.
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Practice 2 To treat shareholders equally
Board of Directors has pay attention to enhancing quality of Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) which organize by Securities and Exchange Commission and Thai Investor
Association as evaluation of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders. The company has
participate in assessment of AGM and resulted in “superb”
The company has treat shareholders equally and fairly without benefit one group of
stakeholders and shareholders to ensure that their rights will be protected and treated well
consistently. Voting rights, and can be used as part of an employer fully below.
1. Use of right in the shareholders meeting
(1) Foreign Shareholders: Any information related to The Annual General Meeting of
Shareholders and Invitation Letter were send to them in English Version to facilitate foreign
shareholders including the minute of meeting were translated into English in company website.
(2) Scheduled to vote according to numbers of shares hold by shareholders by one share
equal to one vote (company’s shares are ordinary share)
(3) In year 2017, the company has 1 time of shareholders meetings held on Thursday, April
27, 2017 and totaling directors of 11 attended the meeting by assigned to Thailand Securities
Depository (company’s registrar) to deliver invitation letter to shareholders 23 days before meeting
started and disclose in company’s website www.cenplc.com under title of Investor Relation ->
Shareholders’ meeting for 30 days in advance for shareholders to acknowledge information before
meeting started.
(4) For shareholders to be more convenience, shareholder whom may not attend the meeting
shall give proxy to Audit Committee, Independent Director or any person to attend the meeting
especially Proxy Form B (Specific Details Form) or using Proxy Form A or C (Proxy Form C is only for
foreign shareholders or appointed custodian as depositary and take care of shares) and download
those mentioned 3 form of proxies at www.cenplc.com
The company has provides stamp duty for a proxy without any charges.
The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 27, 2017 there
are proxies given to Independent Director and Audit Committee as follow:
Details
Shareholders under registrar
Shareholders attend the meeting
 Attend by themselves
 Proxies
Proxies to Independent Director
and Audit Committee
Proxies to others

Amount
of people
3,303
82
31
51

Amount
of Shares
745,141,378
353,312,725
47,264,987
306,047,738

100.00
47.42
6.34
41.08

33

290,532,543

39.00

18

15,515,195

2.08

%

(5) The Company has preceded agendas respectively and no addition agenda in the meeting
or changes importance information without notice to shareholders.
(6) Voting is done openly; ballots for voting of each agenda are distributed to shareholders in
order for effective and fast voting method. The company is only count disagreed and/or sustained and
deducted with total votes attended meeting, the remaining vote seems as agreed. Therefore, if any
agenda there are some shareholders vote as disagreed or sustained then this shareholder signed in
ballot and lift up the ballot in order for staffs to collect it together with keeping ballot for voting for
evidence. Name of person attended the meeting, number of shares hold or proxies and barcode are
shown in ballot then staffs will record the votes by using barcode together of collect the ballot for
evidences for transparency and accountability. Voting results will show in the meeting room so
shareholders know results right away.
Except agenda of appointment of Directors (individually) ballot will be collected from all
shareholders attend the meeting with signed.
In year 2017 company has ballots in all agendas which include agenda of election directors
by giving opportunity to shareholders to elect director individually and company will collect ballots at
the office for transparency and can be examine after the meeting
(7) Duty Stamps are available for any shareholders who donated / granted
(8) Company has prepared report of 2016 Annual General Meeting of Shareholders and
disclosed report of this and images through company’s website within 14 days after meeting held.
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2. Maintenances of internal information
The company has measure care of using inside information as defined by ethical need to treat
company and its shareholders and set out in the code of conduct to Directors, Executives and staffs
to process their duties with integrity, have responsibility and good attitude toward public and
themselves, do not abuse their position to seek benefits among themselves and/or others, protect
company’s interests and property by not bring inside information and property for benefit themselves
and/or others, do not act as support person to do business to competition with company and its
subsidiaries. By this, the company has establishes penalties for violations in company’s regulations in
case of bring inside information to use as personal gain as penalties range from verbal warning to
termination of employment.
Apart from regulation of company related to company’s work was to determine these matters
by chapter on disciplinary action which directors, executives and staffs have determined to follow
Year 2017, directors, executives and staffs have determined in accordance with company’s
regulation strictly as not appear to have used inside information for interests
3. Determination

of the securities of company

The company does prohibit directors, executives and staff which currently in that department
acknowledge inside information related to trading on securities during the past 1 month before
disclosure of financial statement to publicize. Apart from this, set director and executives (includes
spouse and Child (immature)) to report on shareholding if publicly trade company’s shares to
Securities and Exchange Commission within 3 business day which counting from changes date and
send copy to corporate secretary thus it is a duty to act and perform as required. Moreover, includes
directors and executives when first re-instated needs to report shareholding of company to Securities
and Exchange Commission.
Corporate Secretary has preparing meeting date of Board of Directors (whole year) and send
it to directors in advance to acknowledge when should refrain from trading.
The company has practice policies with Directors and senior management in case there are
determinations of company’s securities- need to acknowledge Directors and/or Corporate Secretary 1
day before trading securities
Year 2017, directors, executives and staffs have determined in accordance with policies and
shown that no trading securities during those time.
4. Operation with conflicts of interest
 Shareholding of Shareholders are defined clearly and transparently so it does not cause
conflicts of interest in either side thus disclosing shareholding structure with details including
completed shareholding of Directors and Executives
 Related transaction are done carefully and reasonably by concerned on highest return of
Company thus pricing are set which based on market price and fair trading conditions as virtual items
with external parties by deployed operation system in such matter with fairness and follows rules of
The Stock Exchange of Thailand by defines as one of policy on good corporate governance and
disclosure to ensure equality in the information.
 The company has disclosed information in order for equal right of receive information such as
Related Transaction, the company has follows announcement from Securities and Exchange
Commission RE: Disclosure of information and other acts of listed companies concerning the
connected transaction. In case connected transaction which required to be disclose or approve from
shareholders, the company has follows provision of Stock Exchange of Thailand and Securities and
Exchange Commission. Moreover, before the transaction company has disclosed details and reason
of doing this transaction to shareholders all times.
 Directors who seems as connected person will not attend the meeting and have no right to
vote in the meeting to Board of Directors whom is not entering connected transaction may have fully
comments and vote independently. The company secretary will announce the person who entering
connected transaction need to leave the room. After the meeting adjourned disclose name,
relationship of who entering connected transaction, price set, transaction value and any opinion differ
(if any) to The Stock Exchange of Thailand by schedule of time and disclose in company website
which can be check.
In year 2017, transaction related financial assistant to subsidiary company thus the company
has policies on controlling this related transaction and limited financial assistance to other companies
which is not oppose rules from Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange

370

รายงานประจำาปี 2560

Commission also follows normal trading of year 2016 moreover, as mentioned conditions are
disclosed in annual report and 56-1 Form in the title of “Related Transaction”
The company has no cross shareholding
5. Supervision of Securities Trading
The company has supervise of securities trading in accordance with announcement from
Capital Market Supervisory Board RE: Acquisition of Assets thus by doing mentioned transaction any
director whom seem as stakeholder will not counted into making the decision in order to be fair and
transparently.
In year 2017 company and its subsidiaries have transaction on acquisition of assets in totaling
of 5 transactions with external entity in accordance to announcement from Securities and Exchange
Commission, SETSMART and company’s website.

Practice 3 Role of Stakeholders
The company has pay attention to all stakeholders by having policies and practices as specify
in “Code of Conduct and Employee Morality” and disseminated to director, executive and all level of
employee adherence as guideline for dealing with stakeholders. To ensure that stakeholders are
treated fairly. The company has disclose mentioned information under title of Good Governance >
Code of Conduct (www.cenplc.com)
1.

Shareholder
The Company respects all rights of shareholders as defined by applicable laws, regulations,
Code of Conduct and other related regulations as fair treated to all shareholders, commit to be good
representative of shareholders to conduct the business and maximize satisfaction of shareholders,
taking into account to growth of company’s value in long run with reasonable return and fairness.
There should be transparency in term of management, accurate accounting system, assist in
maintaining asset of company, controlling in related transaction process, measure to prevent conflict
of interest and secure on using information for self-benefit thus there are mechanism by make
shareholders to be confident on receive right information (details on right of shareholders shown in
Practice 1 Right of Shareholders and Practice 2 To treat shareholders equally)
Year 2017 company has omit dividend payment for year 2016 business operation due to net
loss so could not pay dividend.
Apart from this, the company has informed business operation every semester and disclosed
connected transaction through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand also company’s
website.
By this, every company shareholders has invited to 2017 Annual General Meeting of
Shareholders and has rights to votes in every agendas by received information in many ways such as
Invitation letter and social media.
2. Employees
Employee of company and its subsidiaries are importance and valuable resources and is
essential to bring the organization’s success therefore the company will support, promote training
course and developing knowledge of employees in order for foundation to support critical business
strategy continually together with build stable career and provide opportunities for growth potential of
each person as well as employees are involved in setting strategic direction and development
company. Paying respect to employees and basic human rights by returns with fairness, appropriate
knowledge and each employee performance in accordance with providing welfare in order to
encourage employees’ quality of life and well-being:
It also recognizes importance of promoting development potential of all employees for
knowledge, abilities to reserve for fluctuation of economy situation includes stability in the profession
and provides an opportunity for progression, according to each person’s potential. Moreover,
participating in define direction of operation as returns by fairness, reasonable with knowledge,
abilities, responsibilities and performance of each employees
The company provides fair compensation which based on knowledge, ability and
responsibility, performance and provides welfare to promote quality of life and well-being thus
subsidiaries has establish welfare committee to provide opportunities for employees to participate in
welfare administration also support any activities and open up any channel for employees to
communicate, suggest or claim any complaint on various matter in workplace through designate
channels.
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Compensation of employees: The Company provides fair compensation to every level of
employees in accordance to business operation each year and compared with same size of business
as in long term there is clearly measurement in performance and potential of employee, arrange to
grow by in line which will be reasonable welfare.
Employee benefits: The company has provident fund in order to care on benefits of
employees and encourage long term saving in the future which includes as incentive to employees to
work in company for long time by employees as a member of provident fund will received subsidy at
the rate of 5 percent of wage every month also member need to accumulate same rate as well. In
case employee has resigned from company, he/she will received contribution of fund including
average net assets value of fund.
The subsidiaries has promote and support employees for organization development as
election “Welfare Committee” (Term of this committee equal to 2 year) to represent employees and be
intermediary as coordinate with subsidiaries in order to relieve employees of various problems in form
of welfare which including consult and listen to comments.
The company and its subsidiaries has provide benefits and safety to employee as standard
benefits (accordance to law) such as working date, holidays, annual leave, other holidays, Social
Security, Compensation Fund, Provident Fund. Mentioned benefits are continuously promote to
employee
1. Welfare to develop employee
- Provide to support in term of internal and external education
Provide seminar of knowledge related to work within and outside the company
Continuously
2. Welfare to help for cost of living and the family
- Provide hygienic canteen with reasonable price
- Provide form to employees (daily) and employees (monthly)
- Provide transportation to employees
- Provide expenses on travel costs, vehicle and fuel expense
- Provide help in term of rent (house)
- Provide lunch allowance
- Provide incentives of bonus, shift, experiences etc.
- Provide welfare on victim cases, in cases of death of parent and married couple
of employee includes allowance for death
3. Welfare to encourage employee savings and stability in the future
 Provide provident fund to save money in the future which members need to
accumulate as 5 percent of wages and subsidy at the same rate from company
 Provide saving and credit cooperatives
 Provide gratuities to employees or commutation for maintain benefits from retirement
4. Provide health care
 Provide medical room by having registered nurse including medical supplies
and medicine
 Provide annual health checkup and health check by risk factor
5. Welfare for sport and recreation
 Provide athletic to strengthen health, build harmony and build good relationship
within employees
Employee Development Policy: The company and its subsidiaries has policy for employee
development in order to competitive advantage of organization in term of market, professional
development, management and quality of life thus provide training for development for employee at
least 6 hours/person/year which is not less than 50% of total employees as end of year
Training
Training for 6 hours
Training less than 6 hours
Total employee as end of 2017
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Amount of Employee
104
19
123

Rational of Training
84.55%
15.45%
100.00%

Number of
Hours
6
12
12
6
6
6
6
6
6
6
12
12
6
30
6
6
6
6
156

Name of Training Program
Conserve hearing danger of loud noise
Internal Audit Training Course (ISO19011:2011)
Professional Skills and Professional Development Team
Safety, occupational health and working environment for employees
First Aid and Basic Resuscitation
Fire Safety Training
Cash Flow Statement
Deferred income tax, different taxation No.2/2560
Power user seminar
Energy Management
Chief Safety Officer
Natural Gas Station Operator
Management in term of environment
Radiator Controller
Social Media No.3
Use of disclosure system of listed companies
Employee benefits and correct error financial statement
Upgrading production process with industrial robots technology
Totaling of 18 courses

Safety and hygiene in work and working environment : The company and its subsidiaries
has play attention on safety and hygiene in workplace by set clearly and concrete policies including
set up safety committee in term of health and environment of workplace (Kor.Por.Or) in order to work
on safety and good hygiene for employees – check on safety of workplace regularly, safety securities
for 24 hours, CCTV, indoor alarm system, fire extinguisher, fire door through held fire safety training
and first aid training to employee every year. The company and its subsidiaries has communicate with
their employee and operator to acknowledge and involve in those practices as follow:
 Support and creative for work by safety and preserve the environment
 Support in order to create safety in workplace, provide safety equipment and
workplace as well as encourage knowledge and work with safety
 Make policies for all supervisor to be responsible for safety in workplace in
accordance to regulation of safety as set by company and its subsidiaries strictly
Apart from this, company and its subsidiaries has public information, any knowledge
relate to disease prevention and care of employee health through exhibition and
advertising boards by following process.

Subsidiary
RWI
UWC

Committee in term of safety, health and environment in workplace
Legislation
Amount
Board
Employee
Director Staff Member
Male
Female
100 but not more than 500
7
163
11
2
100 but not more than 500
7
400
15
2
Safety Officer
1. Jor.Por. (Executive Level)
2. Jor.Por. (Supervisor Level)
3. Jor.Por. (Professional Level)
Total

Male
11
18
1
30

Amount
Female
3
7
10

Total
13
17

Total
14
25
1
40
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Details
Accident statistics
Leave statistic due to sickness
 Less than 3 days
 More than 3 days

2017
31

2016
32

12
3

4
None

Communication Chanel for employees: Apart from complaint channel as above mentionedcompany and subsidiaries has opened up direct channel for communicate, suggest, complaint and
report any problems related to work between employee and commander to welfare committee and
report to Board of Directors next.
The company has set defend employee complaint protection which includes co-operatives in
investigation, fact will be protected from unfair practices due to cause of complaint e.g.; interfering
with performance, change job and lay off
In year 2017, all suggestion has been considered and corrective action in order to maintain
good relationship with equally treatment among employees thus company has implement by a
mechanism that does not affect employees who report the clues and will keep it secretly
3. Customer
The operation of company is based on honestly, justice on giving correct information any
complaints from customers will be recognized in order to satisfy and respond customers’ need and
developing products and services to satisfy customer needs and creating value-added for products
and services includes commercial confidentiality of clients.
Subsidiaries have policies to response customers in order to lead to success of company in
accordance to practices and regulations agreed with customers.
 Provide advice including accurate and sufficient information to customer also meets
customers need with speed, maintain client confidentiality thus not take client confidentially to
be used for advantage or wrongful related
 Development on products and services in order to meet customers need by innovative ways
to add value to your products continuously
 Play attention on keep information of product secretly and not use as self-benefit
 Play attention to information which benefit to customer by having clear labels other than law
required
 Provide division for customer services or consumer in term of complaint and suggest on
product quality, convenience services by emphasize on customer needs together with fairly
conducted to customers.
In year 2017, there aren’t any complaint from customers significantly thus company and
subsidiaries have analyzed the causes in order to prevent and monitor all system also deploy this to
whole organization. Moreover, managing director has play importance roles on mentioned subjects by
set division to be responsible and report to Executive Board to be resolved, build relationship, satisfy
existing and new customers which as result in continue order.
4. Competitors
The Company and its subsidiaries has progress on competitive of commerce with fairness, comply
with term equally under framework of law and ethics of company business. Moreover, do not seek
confidential information from competitors by dishonest or appropriate and not destroy his reputation
by accusing them competitors.
In year 2017, the company and its subsidiaries has no dispute with regard to competitors.
5. Partners
The Company and its subsidiaries have played an importance role on focusing of practice equally
and fairness which based on fair return on both sides. Its business partners must not bring discredit to
the reputation of the company, or the law.
 No receive or consent to accept properties or other benefit apart from trade agreement
 Build relationship, good corporation and product development in order to strengthen capacity
and business performance together with long run of joint business (win win solution)
 Products procurement is importance process of administrative expenses and product quality
to reach highest benefit of company therefore criteria and evaluation system needed
 Encourage partners to participate in international standards related to Environmental
In year 2017, no appear that company and subsidiaries has obey in suppliers agreement
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6.

Creditor

The Company and its subsidiaries have practices under the conditions strictly together with build
relationship with creditor in order to create trusted and confident by on time payment to creditor under
the agreements.
The company and subsidiaries have bank transfer through media clearing which is more
convenience for creditor.
In year 2017, company and subsidiaries have business creditors which are in the pass we have
never default of payment.
7. Labor
The company and its subsidiaries have to ensure that company and their subsidiary has not used
illegal labor.
8. Human Rights
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal and
other related laws thus including Executives and employees should not use their power to emphasize
others to support any political activities either directly or indirectly.
 Provide knowledge of human right to employees and not support activities that violate human
rights
 Avoid partnering with organization lead to violate human right
 Give the employee right to argue for self-identification if the fault is indicated or any corruption
on job thus any complaints will attentive and act fairly
 Provide any channel to employee or whom believe their rights are violated or unfair treated
then could complaint to company as complaints should be taken care of treated fairly
Throughout the business operation, company and its subsidiaries never have a history of unfair
practices and no law suit in this matter.
9. Political Rights
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal
and other related laws thus including Executives and employees should not use their power to
emphasize others to support any political activities either directly or indirectly.
10. Government
Doing business operation under provision of law and regulations of strictly regulated by the agency
to cooperate in providing information, was required, and requested by the state agency. By this, the
company has pay Tax paid correctly and on time in accordance with the laws of VAT, Business tax,
Income tax, withholding tax label stamp duties and a personal income tax.
11. Social and Community
The company and its subsidiaries has realize importance on social and community by set policies
to instill a sense of community as responsible in social and community to executives and every level
of employees continuously for improvement on quality of life and benefit in society to return profits in
social and community regularly
 To create understanding on communicate with community and social in term of business
operation, responsible for communities and social by do not cover facts that may reveal
 Organize activities that benefit community and society such as building the library, funds
donate to charity and charitable organizations, Hospital and Buddhist activities
 Take advantage of resources as needed by minimal impact to social and community
Subsidiaries has certified of CSR-DIW from Department of Industrial, Ministry of Industry as it an
award for industrialists which continuous development the company has Drug Free Workplace from
Labor Welfare and Department of Labour Protection and Welfare
12. Environment
The company and its subsidiaries operates by focusing on natural resources and environment
which pay attention to energy conservation activities which support better quality of life includes
awareness of preservation and conservation of the environment to remain sustainable beneficial to
the community.
 Encourage employee of consciousness about responsibility on Environmental throughout
organization continuously by driven by both inside to outside and outside to inside
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Improvement and development process in term of machinery and technology continuously
also have manage systematically both in production of goods and services in order to reduce
environmental impact
 In order to be consistent with policy on managing environmental, company and subsidiaries
has practice as follow mentioned policy and ISO 14001:2015
Educating and training employees in environmental issues: The company and Subsidiaries
has recognize the importance of campaign also raise awareness of executives and employees to care
of environmental by enhance knowledge on environmental issue through exhibition, sign together with
related document.
To promote efficient use of resources: The company has set policies to employee to user
resource effectively by energy control system, energy saving such as electricity, fuel, water supply
within organization and at home. The company has educated on save energy and knowledge impact
of global warming, reduce on amount of usage of paper by using two-page paper together with use
technology system to replace use of paper.
 Supporting on production process that are environmentally friendly in the field of plumbing
conservation and waste management both in factory and office eg; Peak Demand Control
System in order to control usage of electricity and installing of energy for saving systems
(Evaporative), using LED bulbs (brightness without heat) as environmental friendly as long
service life of 50,000 hours
 Reduce paper consumption by using 2 sides of paper together with development information
technology in term of workflow system to replace the paper in workplace both factory and
office, meeting conference through VDO conference
Policies that are suppression of violation of intellectual property: The company policies are
based on ethics and morality therefore the company does not involved in suppression of violations of
intellectual property but innovate their business by supporting their employee in term of production
process, products and services as well as we can do with our customers, partners and government
continuously in order for innovative quality products to serve customers’ needs.
In year 2017, company and its subsidiaries has no infringement of intellectual property and
Piracy
Policies and practices on anti-corruption and erotic payments/bribes to get business: The
Company and subsidiaries has business operation with transparently by committed accuracy,
Management and staffs are encouraged to build on the success of the procedure or the corruption for
company. All employees are must receive training and knowledge about policies and practices
relating to the anti-corruption, corruption of the Company. Board of Director has policies as follows to
the law on anti-corruption as following guidelines.
 Executives and employees will not call or agree on received money, Object or benefits on any
person related to company’s business
 Executives and employees gives bribes or any benefits to government Official, customers,
competitor or other third party to practice in way this is against laws.
 Provides safe mechanism for reporting on financial status accuracy.
 Provides communication channel for employees and involved person to submit clues and be
sure its protected thus appoint officials to inspect all clues that complaints
Violation and Complaints
For good corporate governance and rights to every employee and any stakeholders could
communicate or inform any corruptions both directly and indirectly, law breaking or ethics or
company’s policies or any complaint of abuse or any behavior can be problematic and cause any
damages to company.
Board of Directors has set guidelines for monitoring and evaluating implementation of anticorruption policy as follow:
1. Provide communication channel for give any clues or complaint by investigating and
penalties in order to protect clerk which published on company website and announce to
all level of employees
2. Audit Committee required to review opportunity to commit fraud in business in
accordance to company anti-corruption policy and Code of Conduct as well as review risk
management to be reasonable and effectively then report to Board of Directors quarterly
thus function of internal audit is independently and not limit scope of work
3. Directors, Executive and every employees follow strictly and condition of employment if
anyone violate then will punished according to company regulations and law (if any)
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Business operation year 2017
1. The company and support and organize activities/training/seminar to strengthen which
may lead to new corporate culture
- Course “Orientation of new employees as preparation before started work” as to
train and educate about practical policy on Code of Conduct (employees and
directors) in term of anti-corruption
2. Clues and complaint
For good corporate governance and right to every employee to give any clues and
Complaint in term of anti-corruption either directly or indirectly, offense, company’s policies or
complaint being violated as well as behavior that could be a problem and cause damage to company
or unfair treatment
1. Through company website www.cenplc.com
2. Through E-mail / Telephone
 Chief Executive Officer
TEL (02) 682-6345
Email: wutichai@cenplc.com
 Corporate Secretary
TEL (02) 682-6345
Email: kenika@cenplc.com
3. Post to
 Mr. Wutichai
Leenabanchong “Chairman and Chief Executive Officer”
 Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn “Corporate Secretary”
Capital Engineering Network Public Company Limited
th
900/15 SVOA Tower, 19 Floor, Rama 3 Road, Kwaeng Bangpongpang
Khet Yannawa, Bangkok 10120
4. Facsimile : (02) 682-6344
Clues, complaint and suggestions are considered and act upon as appropriate on case by
Case
Board of Directors has assigned Chief Executive Officer and/or Corporate Secretary to
receive complaint and suggestion of stakeholders to Executive Board and/or Audit Committee and/or
Risk Management Committee to investigate and report to Board of Director respectively.
In year 2017 company and its subsidiaries has no complaint on provides or accept bribes for
benefit of business in anyway
Whistle Blowing
 The company requires those who receive information related to performance of duties or
reporting corruption to organization, keep personal information such as name, address which
can specify complainant secretly, do not disclose any information to anyone who is not
involved except as disclosed under statutory duty
 The company will keep relevant information confidential and take into account for safety of
complainant by setting measure to protect employees complaints including collaboration in
scrutiny will be protected from unfair practices as due to cause of complaints such as
interfering with performance/change job/lay off
 The company will listen and handle all complaints in equitable manner, transparency and fair
by set mechanism that does not affect employees who report the clues and those information
will be keep it secretly
 The company has open up to stakeholder to feedback comments, complaints through
provided channel of company such as Annual General Meeting of Shareholders, opportunity
day thus questions, comments, suggestions and complaints will be forwarded to relevant
agencies to make modification to meet need all stakeholders.
Year 2017 business operation of company did not appear to have been operate by regulator as
did not announce important events within specified time frame which includes not appear that
company violated labor law, employment, consumer, trade competition, environment and
stakeholders.
Apart from this, company has department of internal audit as duties to responsible for
providing efficient and effective internal control system, monitoring and evaluation of fraud risk
preventing corrupt employees. There is Audit Committee to reviews internal control system and follow
up results of internal audits if any corrupt then internal audit will take action to report to Audit
Committee and Audit Committee will report to Board of Director respectively
In order to rise standard of operate business transparently thus year 2017 company has
declaration of intent to joint practice of private sector in term of anti-corruption which past resolution
from Board of Director meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 and “make policy on anti-corruption”
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and practice of “Code of Conduct” which past resolution from Board of Director meeting No.4-2017
held on November 13, 2017

Practice 4: Disclosure and Transparency
The company operates its investment in subsidiaries (Holding Company) as aims to generate
return on investment in long term and openness to potential investment and will be able to generate
profits steadily therefore Board of Directors has realized on quality and disclosing information
equitably, transparency and fairness and discloses information related to company both financial
status and non-financial status or any information which may affect trading price for shareholders and
those who are interested to acknowledge information correctly, completed, on time, equally and same
quality.
The company has disclosed information with easily to access and more channels in both Thai
and English version and through SETSMART of The Stock Exchange of Thailand and company’s
website www.cenplc.com to stakeholders to ensure all parties are as follows:
1. Corporate Governance: The Company has corporate governance in accordance with
good corporate governance for listed companies of The Stock Exchange of Thailand in 5 conditions
are Equitable Treatment of Shareholders, Role of stakeholders, Disclosure and Transparency and
Responsibilities of the Board includes policy and practices in term of anti-corruption through company
website www.cenplc.com
2. Importance information as for financial and non-financial: The Company has disclose
importance information including financial and non-financial information under the condition of The
Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission correctly, completely
transparency and on time which passed through examination procedure in both Thai and English to
The Stock Exchange of Thailand and company website (www.cenplc.com)
 Information which disclosed in Form 56-1 and annual report of company. By this, the
company has prepared and disclosed in accordance with rules from The Stock Exchange of Thailand
and Securities and Exchange Commission for beneficial of shareholders to be considered thus with
up to date information which disclosed on company website www.cenplc.com
In 2017, The Company has not been implemented from Securities and Exchange
Commission or The Stock Exchange of Thailand due to non-disclosure requirements.
 In term of Annual Financial and Quarterly Financial as Board of Director has play
importance role on preparation of financial report correctly follows accounting standards, record
accounting with caution, use discretion to estimate on making financial report to reflex on actual
business operation, prepare of Financial Statement and pass examine by auditor with approval from
Audit Committee also has passed examination procedure and informed to The Stock Exchange of
Thailand and The Securities and Exchange Commission. Moreover, disclosed to shareholders or
investors before the end of the specified period which information can be used in order to make
decision making for investment.
By this, company’s auditor has knowledge and expertise independently and has been
approval from Securities and Exchange Commission. Apart from this, auditors has no relationship or
equity with company/ subsidiaries/ affiliate company/Executives/ major shareholder or those involved
with such person therefore It is free to monitor and comment on the Company's financial statements
truly. Moreover, company has disclose auditor fees and other services as paid to auditor in title of
“Remuneration of Auditor” of Annual Report
In year 2017, Financial of company has certified with unconditional and no notice from
company’s auditor, company has disclose financial statement to The Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission.
3. Report on responsibilities of Board of Directors on Financial Report Board of
Directors has realized on importance of financial report preparation correctly, in accordance with
accounting standard which disclose such information that has been audited by independent auditors
and approved by Audit Committees and Board of Directors prior to dissemination to shareholder. In
order the ensure, Boards has prepared a report on responsibilities of Board on Financial Report as
disclosed in Annual Report and Form 56-1 together with report from auditors. By this, such report is
meet accounting standard report and investors could find this information for their decision
4. Related Transaction and/or Asset Acquisition: Board of Directors has clear practice
guidelines in order to discarded on beneficial and for highest returns to company and shareholders.
Transactions which conflicts of interest then company will clarify and disclosed in meeting resolution
in accordance with rules from Capital Market by stakeholders may leave the room and no right to vote
in that agenda for independently in consideration. This has been disclosed to Stock Exchange of
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Thailand in Thai and English version and also company’s website, annual report in the title of “Related
Transaction” and Form 56-1 subtitle “12. Related Transaction”
In year 2017, Board of Director has resolved 2 related transactions which happened from
subsidiaries as being accepting and/or 5 transactions on acquisition of assets in accordance with
specified rules.
5. Designated to Board of Directors and Executives requires to report trading
securities, holding company’s securities and stakeholders involve in company management
such as mate and underage children which stakeholders involved in company management to report
to related person who holds positon of directors, executives and Securities and Exchange
Commission as following manner:
As measure and policies to comply with guideline set out as follow:
 Report when appointed as Director or Executives at first time (Form 59-1)
 Report on changes in holding company’s securities when trading (Form 59-2)
 Information of Company’s directors and executives (Form 35-E1)
In year 2017 – Director and Executive including their spouse, underage child as making
report on trading securities, holding of company’s securities in case there any changes together with
conclusion in annual report in title of “Shareholding Structure and Management” and Form 56-1 in title
of “8. Management Structure”
6. Designated policies of responsibility of community and environment: which
company set the mission in order to practices to achieve tangible should report company every time
changes in accordance to standard of regulation as follows:
 To report vested interest in position of Director or Senior Management for the first
time
 Report on any vested interest when there is any changes
 Report on any vested interest every year ended
 In case director has resigned then re-elected then those director do not have to
submit report again
 Directors and Executive submitted report on vested interest to corporate secretary
within 1 month (date of appointment) and within 15 days when there is any changes
and within 30 days then report in annual report counting from year end thus corporate
secretary need to send copies of these report to Chairman and Audit Committee
Chairman within 7 days counting from date received information
In year 2017, Directors and Executives has submitted the report of vested interest in case
there are any changes
7. Use of internal information the company has measurement in term of using internal
Information by specified in Code of Conduct RE: Conflict of Interest as keep it secretly as well as
disclose in Annual Report RE: Corporate Governance “Practice 2 To treat shareholders equally”
8. Designated policies of responsibility of community and environment: The Company
has set in company’s mission in order to practices to achieve tangible which everyone in organization
must be involved.
9. Meeting and Communicate between Executives and Chief Executives, highest
commanders of every department of company and subsidiaries: Company has held the meeting
between Executives Board and Chief Executives and highest commanders of every department of
company and subsidiaries every month in accordance of the target of business operation and
business strategy. By this, communication is a way to cooperate with every employee for
understanding and act in the same direction together with responsible for their duties in order to
achieve their goals.
In year 2017, Chairman has play importance roles on attending to Executive, Chief
Executive and High Level of position in every division meeting every year by main idea suggestion,
aggressive tactics and philosophy together with exchange opinion independently to support executive
management and achieve business goals
10. Investor Relation: The Company has set the center for disclosure importance
information and news to investors and related person to access the information easily and more
channels to access with the following person
 Khun Kenika Ngamcharoensathaporn
Corporate Secretary and Compliance and Investor Relation
Phone: (02) 682-6345 ext. 150
Fax:
(02) 682-6344
Email: kenika@cenplc.com
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Apart from this, investors had communicate with company officials for investment information,
mentioned division has play importance roles and good corporate always
Year 2017 company and its subsidiaries have welcome investor for “Company Visit” thus we
had data communication through Opportunity Day as an opening chance for analysts, investors
includes media to hear perspective on business policies and management direction of company and
subsidiaries. By this, in mentioned events chairman and executives of company and subsidiaries had
welcome and acknowledge related information on business and business turnover of company and
subsidiaries.
Apart from this, disclosure of financial report or other information to The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission through many channels follows rules by accurate,
complete and timely. The company is also disclosed following information
1. Shareholding Structure by disclosed top 10 major shareholders as at closing registered
date to attend Annual Shareholders meeting before meeting started and disclosed in website of
company www.cenplc.com
2. Disclosed changes in holding shares of Directors and Chief Executive by show
amount of shares at the end and beginning of year or trading between in annual report in the
title of “Shareholding and Management Structure” in No.2 Management Structure in sub title of
Changes of holding securities of Directors and Executives and Form 56-1 in the title “8.1 Board of
Director”
3. Disclosed business operation of company and its subsidiaries and analysis industry
and competitive includes financial status, annual report, in title of “Nature of Business” and form 56-1
in title of“Nature of Business”, company’s website both Thai and English version which can be
download
4. Disclosed on create business group of company and subsidiaries in annual report in
title of “Shareholding Structure of Company” and Form 56-1 in subtitle of “1.3 “Shareholding Structure
of Company” through company’s website both Thai and English version thus could be downloaded.
5. Disclosed Risk Factors of company and subsidiaries in term of characteristics, cause
and effects includes ways to prevent and reduce these risks in annual report in the title of “Risk
Factor” and Form 56-1 in title of “3. Risk Factor”
6. Disclosed name of Directors, Independent Directors and sub-committee includes
historical, roles and responsibilities, number of attended the meeting of each Director, proportion of
holding shares, date of appointed as Director and information of training development of each
directors in past year in annual report in the title of “Shareholding Structure and Management” No.2
Management Structure in sub title of Summary of attendance and in the title of “Personal Information
of Directors and Executives” and Form 56-1 in the title of 8.1 Board of Director subject of summary of
attendance and title of 9.2 Sub Committee.
7. Disclosed policies on remuneration fees of Directors and Executives of company
and subsidiaries includes form and nature of compensation committee granted in annual report in
the title of “Shareholding Structure and Management” No.2 Management Structure in sub title of
Remuneration of Directors and Executives and Form 56-1 in the title of “8.4 Remuneration of
Directors and Executives”
8. Disclosed information on development and training of directors in the past year in
section 5 Responsibility of Director RE: “Development of Directors and Executives” as well as in
annual report and form 56-1
9. Disclosed policies on dividend payment of company and subsidiaries in annual report
in the title of “Shareholding Structure and Management” No.1 Management Structure in sub title of
Dividend Payment Policies and Form 56-1 title of 7.4 Dividend Payment Policies
10. Disclosed the appointment of Auditors (independently) and qualification as agreed by
Securities and Exchange Commission (SEC) includes their fees and services in annual report in the
title of “Auditor Fees” and Form 56-1 in title of 9.6 “Auditor Fees”
11. Disclosed organization structure in annual report in the title of “Management Structure”
and Form 56-1 in the title of “8.2 Executives subject of through company’s website both Thai-English
versions as can be downloaded
12. Disclosed Internal audit control system as assessment by follows regulation from
SEC together with reported to Audit Committee in annual report in the title of “Report on Corporate
Governance of Audit Committee” and Form 56-1 in title “Enclosure No.5”
13. Disclose the offense notification policy in section 3 Taking into account in role of
stakeholders RE: “Anti-Corruption Policy” in annual report and form 56-1 as well as company website
in both Thai and English version

380

รายงานประจำาปี 2560

14. Disclosed financial statement each quarter in both Thai and English version through
company’s website thus can be downloaded
15. Disclosed annual report, invitation letter to Annual General Meeting of
Shareholders in both Thai and English version through company’s website thus can be downloaded.
16. Disclosed Article of Association in both Thai and English version through company’s
website thus can be downloaded

Practice 5: Responsibilities of Boards
Board of Directors has critical roles on guide direction of company and monitor performance
of management, have policies on corporate governance, business ethic and employee ethic to reach
the highest benefit of company together as ensure on such activities are legitimate.
In year 2017, company has turn out that
- There is a serious violation of the rules, regulations of The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission
- There is guilty of fraud or misconduct ethically.
- There is resignation of Director due to Company’s corporate governance
- A case on the notoriety of the company. Because of the failure to act of the
monitoring committee.
Practice in accordance to good corporate governance
The Stock Exchange of Thailand has advices listed company to apply principle to practice as
much as possible as adapt to be suitable in the situation of each company or clarify facts as not in
accordance as cannot follow these situations
Board of Director has considered as being as listed company therefore need to practice in
accordance to good corporate governance year 2012 of The Stock Exchange of Thailand unless any
circumstance together with clarification as follow:
Principles
Chairman (Board of Directors) should be
Independent Director and not the same person as
top management of company

Period of holding position of Independent Director
should not more than 9 years

Audit Committee should consists of one member
who graduated or proficient in accounting eg;
Certified Public Account (CPA), Continuing
Professional Development (CPD)

Clarification
Resolution from Board of Directors No.22017 held on May 15, 2017 has resolved to
appoint Mr. Wutichai Leenabanchong as
Chairman, Acting Chief Executive Officer and
authorized Director
The company believes that Chairman has
performed his duties by understanding of good
corporate governance
Independent Director has manage their job
counterbalance, transparency, can be check
under regulation of good corporate governance
By this, shareholders meeting approved on
appointment of Director and Independent Director
only
Company Audit Committee has knowledge,
understanding and experiences in term of
accounting enough to reserve the reviews
financial statement correctly and accurately

1. Structure on Board of Director
Consists of Board of Director, Independent Directors, Sub-Committee, Chief Executive Officer
and Corporate Secretary which are appropriate, can check and balance between.
Board Diversity
Board of Directors has set qualification of Director as wanted to recruit will be diversity for
those who will serve as directors by considering on essential skills which are lack on board including
specialization which can be seen from Board Structure
After every shareholders meeting, Board of Director will held the meeting in order to appoint
sub-committee for year 2017 thus Board of Directors meeting No.2-2017 held on May 15, 2017 has
resolved to appoint 4 sub-committee and clearly delegated authority
Company’s regulation has set not less than 5 Directors (Board of Directors) but not more than
15 Directors thus not less than half of total number of directors must reside in the Kingdom as at
December 31, 2017 Board of Directors in totaling of 10 people
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Amount
%
Male

Female

Total

Director as Executive

3

1

4

40.00

Director as Non-Executive

-

-

-

00.00

Independent Director

6

-

6

60.00

Total

9

1

10

100.00

Board of Directors consists of 6 Independent Director of 60% of whole Board which is higher
than standard of 1 in 3 or 33.33% follows regulation of Capital Market Commission thus Independent
Director has responsible for review process of management, propose and comments to support any
beneficial to shareholders and avoid any unfair treatment as affect beneficial to shareholders and all
stakeholders; set and disclose policies in term of related transaction to make sure that shareholders
have highest return
Board of Directors consists of person who has knowledge and have roles set company
policies with top management for the operation plans, set financial policies, risk management and key
to overseeing, monitoring and evaluating performance of company
1.1 Responsibilities of Board of Directors
Follows Memorandum of Association, Directors has determine, maintain operation and
follows rules and regulations which has been specified clearly as details shown in No.8.1 of Boards
and 9.2 of sub-committee
1.2 The Nomination
Details shown in No.9.3 Nomination and appointment of Director and Top Executive
1.3 Qualifications of Independent Directors
Details shown in No.9.3 Nomination and appointment of Director and Top Executive
Criteria for the selection of independent directors and polishing process
Boards has select criteria for selection of independent directors thus currently company has
not appoint remuneration committee officially therefore these selection based on guidelines and
qualifications of The Stock Exchange of Thailand and Capital Market Supervisory Board to propose to
Boards and Shareholders meeting
1.4 Term of position of Director
 Board members are appointed from Annual General Meeting of Shareholders by term
follow to company regulations (Period Term of 3 years follows Public Company Acts). After the term is
due, Board members may be reelected. In addition, Board of Directors will recruit and screen
appropriate person to be Directors with knowledge, abilities and experiences. The company has
disclosed date of holding position of Directors and Independent Directors in Form 56-1 in title of 8.1
Board of Directors.
 Board of Directors did not set the term of Director because all of them have abilities of
business and expertise in each field of Director as emphasized by Board of Directors and
shareholders.
 Board of Directors did not set the term of Independent Director as well due to
shareholders meeting will approved elections of Board of Directors and Independent Directors only
 Board of Directors has information to compose consideration on recruitment of
Independent Director who retired by rotation. The Company discloses the information regarding other
companies’ positions held by each board member in the invitation to shareholders meeting and
annual report
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In year 2017 there are 6 Independent Directors as follows
Name of Independent Directors
1. Associate Professor Pusit
2. Mr. Jakkathan
3. Mr. Yanyong
4. Mr. Chatre
5. Dr. Visit
6. Assistant Professor Dr. Suluck

Appointed Year

Lertwattanaruk, PHD
Yothanan
Wattanawongpitak
Sriutharawong
Ongpipattanakul
Pattarathammas

August 26, 2008
August 26, 2008
December 24, 2012
August 13, 2014
August 14, 2015
February 26, 2016

Amount of Year
holds position
9 Year
9 Year
9 Year
3 Year
2 Year
1 Year

1.5 Determining number of listed companies which Director to hold position of Director
 The company has set each director to hold position of director in subsidiaries not
more than 5 companies so that all directors have intention and commitment to perform their duties as
has been entrusted by Board of Directors and Shareholders.
 Board of Directors has guideline for practices of Directors or Chief Executive Officer
as with knowledge, skill and expertise in business to serve as Directors in Subsidiaries Company.
The Company discloses the information regarding other companies’ positions held by each
board member in the annual report and form 56-1
- As Director who holds the position of Director in listed companies more than 5
companies
In year 2017, no director holds position of director for more than 5 of registered
companies.
- As Independent Director who holds the position of Director in listed companies more
than 3 companies
In year 2017, no independent director holds position of director for more than 3 of
registered companies
- As executives who holds the position of Director in other listed companies more than
2 companies
In year 2017 Mr. Wutichai Leenabanchong has hold the position of Chief Executive
Officer in listed company in totaling of 2 companies
By this, the company has policies and practices of holding position of Directors and
Executives. The company will consider of sending Directors or Executives or Management with
knowledge, abilities and skills and specialize in such fields to holds Directors position in subsidiaries
by proportion of investment thus to supervise its subsidiaries for comply with company’s policies for
highest benefit of company. For example, keep up the bookkeeping to preparation of consolidated
financial statements of company which based on accounting period. By this, same accounting periods
and critical accounting policies with company, disclosed importance information follows regulation of
The Securities and Exchange ACT as announces from Capital Market Commission and The Stock
Exchange of Thailand in the same manner as rules of company practices. For example, Related
Transaction and acquisition of assets to ensure that appropriate internal control and effectiveness
which cover policies of corporate governance.

1.6 Combining or separating position
Chairman and Acting Chief Executive Officer is the same person but there are independent
from each other. The policy setting is clearly separated which the Company’s regulations clearly
define and divide authorities of the Board of directors and different level management. An important
issue has to be considered by each committee in order to establish balance and verification for
transparent and good governance.
The chairman of the Board of Directors and controller in this meeting had concluded
independently by board members could give out their opinions or any proposal and support business
management by authorized to Chairman, Chief Executive Officer to handles which will not interfere
business management.
Although the chairman of the Board of Directors is not an independent director but performs
his duties independently and allows all directors to independently express their opinions. Hence, the
Company believes that the chairman of the Board of Directors always places importance on and
understands good corporate governance principles as well as encourages the implementation.
In year 2017, The Company has 4 Executive Directors by Chief Executive Officer is a
leader for management, planning, operating which follows the policies as set by Board of Director. In
addition, Executives has join with Board of Directors in determine of policies and business goals.
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1.7 Corporate Secretary
Follows Securities and Exchange ACT (No.4) BE.2551 has assigned to Board of Directors to
appointed Corporate Secretary whom will be responsible for coordinate legal issues on behalf of
company or Board of Directors. Corporate Secretary also has an important role in coordinate
effectively in both internal and external. Board of Directors has appointed
Mrs. Kenika Ngamcharoensathaporn as corporate secretary as follows resolution from Board
of Directors meeting No.4-2014 held on June 14, 2014 as passed Company Secretary Program
(CSP) #7/2004 which is the course related to duties of corporate secretary from Thai Institute of
Director (IOD) and holds position of (Senior Manager of compliance and investor relation section)
1.8 Compliance and Investor Relation
The company has focused on organizations and its shareholders to its established
compliance and investor relation department in order to coordinate with corporate secretary, secretary
of internal audit and shareholders for achieve goals effectively. By this, assigned to Mrs. Kenika
Ngamcharoensathaporn (Senior Manager of compliance and investor relation section) which has
knowledge on accounting and passed training on company secretary program from Thai Institute of
th
Directors No.7 in order to support efficient in operation and understanding in term of good corporate
governance to Directors Executives and employees includes organization images.
2. Sub-Committee
There are 4 sub-committees as consists of:
Independent
Sub-Committees
Amount
Directors
1. Executive Committee

4

-

Directors as
Non-Executive

Directors as
Executives

-

4

2. Audit Committee
3
3
3. Remuneration Committee
3
3
4. Risk Management
3
3
Committee
Remark: - Term of position for Audit committee equals to 3 years
- Term of position for Executive Board, Remuneration committee and Executive Directors
equals to 1 year
All members in sub-committee are qualified, understanding on their roles in Directors and
Sub-Committee thus perform their duties with responsibilities, honestly, carefully and independently.
In addition, believe that every directors will understand, practice strictly in order to make confidently
on shareholders
Apart from this, company has reviews process of Board of Directors and Sub-Committee
yearly
By this, Directors and Top Management of company has not hold position as employee or
shareholders of External Audit Company during the past 2 year
Apart from this, in the past year Board of Directors allows director or non-executives can be
discuss among themselves as appropriate by no management attendees and propose to Board of
Directors for acknowledgement,
The company has Charter authority has prepared a series of last update of the Board of
Directors, Audit Committee, Remuneration Committee and authority of Chief Executive Officer by
passed approval of Board Committees and approved from Board of Directors meeting No.4-2017 held
on November 13, 2017 (details shown in Form 56-1 No.9.2 Subcommittee) Including the authority to
organize and conduct of the Board of Directors, Executive Committee and Chief Executive Officer
(amended) to be consistence with business operation as approved by Board of Directors meeting
No.1-2016 held on February 26, 2016.
 Executive Committee
The executive committee consists of 5 directors who are knowledgeable and have various
experiences and understanding of responsibilities and the Company’s business.
The executive management committee is responsible for the Company’s business operation
in committee format. The investing management committee members are appointed and approved
by the Board of Directors in accordance with the Company’s regulations. The duration of this position
equals to one year which will be assigned by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual
General Shareholders’ Meeting held.
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 Audit Committee
The Audit Committee consists of three board members who are qualified as independent in
accordance with The Stock Exchange of Thailand announcement and the Company’s definition. All
members are knowledgeable and have understanding and experience in accounting, finance and
management. The Audit Committee authorities, duties and works are in accordance with the Audit
Committee charter. The Audit Committee is an independent entity to support the board of directors in
successfully eliminating conflicts of interest, verifying financial information presented to shareholders
and related parties, auditing the specified internal control system, and communicating with the
Company’s auditor thus each member has a role in selection process and lay off company’s auditor
and duration of this position equals to three years.
 Remuneration committee
Presently, the remuneration committee consists of 3 directors who are not executive directors.
This remuneration committee is to consider of every board of directors committee and executive
management. The remuneration is compared with that in the similar industries and business growth is
taken into consideration. The duration of this position equals to one year which will be assigned by
each Annual Meeting of Board of Directors after Annual General Shareholders’ Meeting held.
 Risk Management Committee
Board of Risk Management consists of 3 Director who are independently and as director
but not executive who responsible to ensure that the Company has appropriate and effective risk
management (term of positon equal to 1 year) which has been approval from Boards meeting every
year after Shareholders meeting.
 Nomination Committee
Presently, the Company has not officially established nomination committee. However, the
Board of Directors nominates members by considering qualifications, experiences, expertise, vision,
ethic, and unblemished working experiences with ability to express opinions independently.
Moreover, the past performance as a director is also taken into consideration. The board members
consider the aforementioned aspects and approve the nomination before propose to shareholders.
Except that the director position is vacant before the end of service term, the Board of Directors is
authorized to appoint an appropriate person as specified in the Company’s regulations.
3. Roles and Responsibilities of the Board
The Board of Directors has appointed from shareholders to represent of shareholders which
has importance roles on setting management policies by join with executives to set policies, operating
goals, operating plans and annual budget by executives and employees should go on to the same
directions. By this, including supervision and monitoring of operation in accordance with business
plans and budget set by effectively and efficiently.
The company has disclosed duties and responsibilities of Directors (details shown in Form
56-1 No.8 Directors)
In year 2017, Boards has officiate on supervision of business operation in accordance to law
and regulations therefore there are not any irregularities.
3.1 Leadership and Vision
 Leadership
Board of Directors consists of people who possess the knowledge, ability, several
experiences and understanding on roles, responsibilities which make practical tasks more efficiently.
Moreover, schedule roles, target and business strategy as well as follows and corporate performance
of management by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. In addition, roles and responsibilities of
Board of Directors, Executives and Employees and related person
Boards has target indicators (KPI) on financial and any plans starting from beginning of year
by follows business operation as monthly and quarterly to get status of the operation if the target is
under Analysis to set the guidelines.
Moreover, Internal Audit Committees are responsible for Internal Audit directly which includes
make sure that internal control system are enough and appropriate risk management to keep
company beneficial by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. Moreover, require Directors and
Executives report to company on their stakeholders or any person who related to equity as related to
management of company or subsidiaries follows regulations, conditions and methods which
announced from Capital Market Commission.
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Vision
Board of Directors has aware of importance on business operation by set vision and mission
of company in order for Directors, Executives and employees intend to operate in the same direction
also has policies to reviews annually. In year 2016, the company has set vision in accordance with
business operation and responsibilities to social and environment
In year 2017, company has set vision in accordance to business policy as responsible for
social and environment
3.2 Good Corporate Governance
The Board of Directors realizes on good corporate governance by setting policies which
are consists of 3 parts such as Corporate Governance, Business Ethics and Employee Ethics in order
for practical of Boards, Executives and every employees within organization in good response on
business operation as transparently and confidently to shareholders and investor relations. Although
create stability to organization and good benefits to shareholders, stakeholders and environmental
thus reinforces to employees by reviews and revise to be suitable with current situations together with
public through company website.
3.3 Eliminating conflicts of interest
(Details shown in Form 56-1 No.12 title of “Related Transaction”)
Board of Directors has clearly practice guidelines to eliminating conflicts of Interest to build
beneficial to company and shareholders, any transaction cause conflict of interest the company will
clarify and disclosed in the resolution of the meeting as in accordance with regulations from Capital
Market by stakeholders (Directors) will leave the room and no vote for that agenda for independently
decision and disclosed information quickly for transparently and no financial assistance to other which
is not subsidiaries.
Related transaction will be considers from Board of Directors on reasonability and Audit
Committee gives consent to share information in Form 56-1 and annual report.
The company has determined to Directors and Executives to report conflict of interest of
themselves or related person which concerned to management of company and subsidiaries. By this,
report on conflict of interest is effective from July 2009 onward by report of stakeholders may not need
to disclosed. The resolution of Executives Boards No.5-2009 dated June 9, 2009 has set the
guidelines, conditions and methods as follows:
1. Stakeholders as Directors and Executives reports report on his interest or a related
interest of person in relation to management of company in form of report of interest of
Directors and Executives within 30 days counting from the date of appointed.
2. Unless any changes in report of interest then need to send to corporate secretary within
15 days counting from the date of changes
3. Report of interest of Directors and Executives every year within 30 days counting from
end of year although there aren’t any changes.
In year 2017, all Directors and Executives have reported conflict of interest as follows the
regulation strictly.
3.4 Supporting on responsibility to social, environmental and human right
Board of Directors realizes on importance of responsible to social and environmental along
with business operation by participate in enhance quality of life to be better around the factory,
respect human right and fairly in labor thus make communities and factory to live together sustainably
(details shown in Form 56-1 and Annual Report in the title of Corporate Governance Practice 3 Role
of Stakeholder)
3.5 Internal Control System and Internal Audit
 Internal Control System
The Board of Directors realizes the importance and provides internal control system for
operation in term of Financial follows the policies and rules by appointed Internal Audit to be
responsible for checking the operation system of internal control as planned to report Audit
Committee and Board of Directors. Moreover, they are independently to perform their duties. There
are 5 sections by following approach of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread way Commission) as organization and Environmental, Risk Management, control practice of
management, Information and Communication and monitoring system every year at least 1.
In Board of Directors meeting No.1-2016 held on February 23, 2016 by Audit Committee has
attended this meeting as considered adequacy of company internal control system follows COSO
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) with the conclusion of
The Company has adequate and effectiveness in term of internal control system which shown in
Annual Report in the title of “Internal Control and Risk Management” and Form 56-1 “No.11 Internal
Control”
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 Internal Audit
The Board of Directors has assigned Audit Committee to reviews on company to have
adequate internal control system for business operation with the effectiveness and report to Board of
Directors and Shareholders. By this, the company has provide a separate internal audit unit as part of
company’s organization chart and this department is directly under Audit Committee as assigned Mr.
Khomwuthi Pornnaradol (Secretary of Audit Committee) whom holds the position of Director (Internal
Audit). In addition Mr. Khomwuthi Pornnaradol and his quality team work will review, assess
adequacy, effectiveness of internal control system which has standard check and sufficient
independence thus give suggestion for improvement to achieve value added to organization and
support corporate governance process.
Internal Audit will report the acessment and review internal audit control to Board of Director
quarterly and year 2017 there are 5 times meeting for Audit committee and report to Board of Director
quarterly. By this, Audit Committee has report and comments on internal audit control system and risk
management are shown in Annual Report in the title of “Corporate Governance Report from Audit
Committee”
3.6 Risk Management
Board of Directors has set the policies on risk management in the whole organization by
appointed Risk Management Committee by Independent Director whom is not Executives and report
risk management to Board of Directors.
In year 2017, Risk Management Committee has 3 times of meeting and report to Board of
Directors by proposed thus recommendation and suggestion which has been agreed by mentioned
Boards. In addition, it benefit to organization as company has disclosed dealing with risk management
in annual report in title of “Report of Risk Management Committee”
4. Boards Meeting
 Board of Director has set the meeting not less than 1 time per quarter which has been
schedule in advance for whole year by not less than one time per quarter as specify each committee
meeting in advance with clear agendas. The corporate secretary has send the documents related to
the meeting 7 days in advance in order to provide board members adequate time to study documents
before meeting, each meeting will take approximately 2 hours and in meetings there are openly and
freely for feedback.
Other consideration, Chairman (as represented as) Chairman of the meeting shall have an
opportunity to express their opinions freely, Voting shall be by majority vote by each director has one
vote and any stakeholders as Director has to abstain or no comment or no attend on those agenda if
there are equal vote then chairman entitled to one vote as casting vote.
Board of Directors has pay attention on management issues relating to conflicts of interest of
all parties to carefully and fairly by fully disclose of information in case there is stakeholder as
Directors then he/she has no right to comments of those agendas.
If there are any suspect or need more information from related person then Chief Executive
Officer will request executives to clarified
End of the meeting, corporate secretary is responsible for recording and storing minutes of
meetings and approved by chairman and corporate secretary. By this, Directors may comments;
amend in the minute of meeting for the corrections.
Minute of Board meeting and sub-committee will storage in folder at the head office as
convenience for Directors and related person to be referred.
 Board of Directors have set 6 times for Board of Directors meeting which pursuant to
Directors, the Company will advance. The number of meetings is appropriate and adequate to serve
the Board and the Company's business.
Apart from this, Board of Directors has open opportunities non-executives to attend as
necessaries by not passing management division and acknowledgement Board of Directors.
In year 2017 there are 6 times of Board of Directors meeting as number of times are
appropriated and every Directors has attended more than 80 percent in case Directors would like to
know the information then could pass through corporate secretary.
 Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting thus auditor will attend this
meeting quarterly. In addition, year 2017 has process the meeting together by invited representative
of Executives to attend this meeting.
In 2017, there are 5 times of Audit Committee meeting.
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5. Evaluation on Performance of Board
Board has not evaluated on performance of Board yet but Board has considered on
performance and makes improvement in order to be more productive in term of performance.
6. Remuneration of Directors and Executives
The Board of Directors had appointed remuneration committee to consider certain amount of
financial proposes to Board of Directors and shareholders every year. However, the Board of
Directors cautiously determines the remunerations by comparing with that of similar industries and
taking business growth into consideration and proposed to shareholders meeting for approval every
year.
By this, 2017 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 27, 2017 has
approved remuneration fees not exceeding 3.5 Million Baht as increased when compared to 2015
(Year 2015 amounting of remuneration fee equals to 3.2 million baht) by paying each time at the
same rate. Board of Directors has assigned to remuneration committee to determine remuneration of
Directors and subcommittee thus proposed to Board of Directors for consideration and proposed to
shareholding meeting every year.
Remuneration Committee has set the structure/ element of proper compensation to
responsibilities and benefits of each committee
Remuneration of senior executive of company, we have no policies to receive other fees
except remuneration in term of director or employee, no share given, debenture or other securities to
executives. The company has disclose details on remuneration fees individually in Form 56-1 No.8.4
Remuneration for Directors and Executives
In year 2017, there is 1 times of remuneration committee meeting by set remuneration for
Directors in year 2017 and proposed compensation to get approval from Board of Directors and
Shareholders meeting respectively. The company has disclosed compensation of each person in
Form 56-1 No.8.4 Remuneration for Directors and Executives.
7. Development of Directors and Executives
The Board of Directors and management realize their fiduciary duty and responsibilities to the
Company. The Company places importance on human resource development to enhance knowledge,
ability and capability in order to conform to leadership and vision of directors and management. The
directors and management are encouraged to attend seminar and training that are beneficial to
performing duties in and out of the Company continuously including abroad trips. The following are
example of courses held by Thai Institute of Director (IOD) as follows:
- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director (FSD)
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
In year 2017 Directors and Executives have entered into seminar as follow:
Director / Executive
Mr. Theerachai Leenabanchong

Miss Usara Pattatung
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Name of Seminar / Training / Joint Activities
- Global Business Leaders,
Cornell University & Lead Business Institute
Date: January 27 – April 23, 2017
- Mai FANZI Club 2017 “ESG-Sustainability & Innovation”
Date: February 17-18, 2017
- CEO CLUB 2017 Date: March 14, 2017 which held by The
Stock Exchange of Thailand
- Mai Forum 2017 Date: July 1, 2017
- Thammasat Leadership Program (TLP 11)
Date: August 7 – November 27, 2017
- Preparation of Listed companies with new CG CODE
Date: July 31, 2017 which held by The Stock Exchange of
Thailand
- Determination of responsibility in accounting and finance
(CFO) and accountant
- Date: August 3, 2017 which held by The Stock Exchange of
Thailand
- Hearing investor “Investor Alert”

Date: October 30, 2017 which held by The Stock Exchange
of Thailand
- How to manage your expenses
Date November 22, 2017 which held by The Revenue
Department
- “Understand on Fair Value” Date: December 7, 2017 which
held by Federation of Accounting Professions under the
Royal Patronage of His Majesty the King
 New Director
The company had orientation for new incoming Directors in order to acknowledge business
policy including related information such as company’s article of association, rules, and any
regulations concerned with business operation. Moreover, this will be beneficial to new directors
therefore the company has prepared guideline for directors as follows:
Guideline for Director
1. Securities and Exchange Commission ACT (No.4) 2008
2. Charter on Board of Directors
3. Certificate of registrations on public company limited
4. Certificate of Company Registration and Objective of company
5. Article of Association
6. Policy manual on good corporate governance
7. Policy manual on listed company directors of SEC
Other information
- Company goals and vision
- Annual report together with presentation to guide nature of business to new directors

Existing Directors and Executives
The company has play importance roles on supporting knowledge to existing Directors which
has training course related to task of Directors which this training held by IOD thus all 10 members of
directors has passed this training or equivalent to 100 percent including any related course on roles of
director, related to business and encourage executives to have any knowledge in term of laws or any
rules relating to Executives including training/ seminar which benefit to company and trainees.

Related person on Corporate Governance
Corporate Secretary, Secretary of Audit Committee and Compliance and Investor Relation
unit including any related person, the company has support and encourage to train/seminar any
related courses by SEC/Stock Exchange of Thailand/Thai Listed Companies Association/ IOD and
other institution regularly.
8. A Succession Plan
Capital Engineering Network Public Company Limited recognizes of importance on
preparing the readiness for personnel as assigned to work in order to compensate senior
management and head of each department who willing to retired as follows:
1. Provide development on secondary executives in term of vision, knowledge and ability to
support chief executive and commandant respectively.
2. Provide training in term of enhance academic knowledge and learn in real work Situation.
3. Provide secondary executives to be corporate and work with Chief Executive.
4. Set secondary executives which can descendant and set properly on positions.
5. Prepare personnel with unique capabilities and gain more comprehensive management.
6. Middle executives to have chance in management in lines.
7. Provide training of each line systematically.
8. Provide training to Chief Executive, Middle executives to be responsible on their Task
with honest to organization and overview of organization in order to become next level of
executives.
The company has schedule meeting every month by Executive Chairman which is operating
results of subsidiaries thus includes shareholders meeting to set organization objective. In addition,
create a sense of participation and build awareness in working process and as part of succession
plans.
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By this, Executive Board has follow up and evaluate of performance of each person whom will
be promoted to an executive to consider and propose to Board of Director to approve next.
9. The process on Anti-Corruption
Board of Directors has campaign to raise awareness and promote good corporate
governance culture to Directors, Executives and Employees in order to access any risks happened in
operation by part of risk management plans or every department in organization as internal audit act
as appraiser
In year 2017, Audit Committee has set up risk report on corruption in every quarter, showing
no irregularities.
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Message of Executive Chairman and Chief Executive Officer

Duration of doing business - The Company and its subsidiaries are committed to creating
sustainable social development by follows philosophy of sufficiency economy from Majesty King
Bhumibol Adulyadej to apply for continuous operation as well as take into account of stakeholders in
all aspects, create value and benefit both in business and society.
The Company and its subsidiaries operate their business with caution by pay attention on
management system and production process which promote resource efficiency and minimize
environmental impact. Including communication with stakeholders in the same direction, such as
safety, human rights, energy, waste management and social and community care.
“Employee
Executive
And

Understand
Participate In
help each other on development”

To link to the corporate strategy, create a sustainable organization. The company promotes
awareness. To make employees understand. Executives are involved. Therefore, the Company is
aware of the production of products that are safe for consumers. And environmentally friendly.
On behalf of the company Thank you to all stakeholders, relevant agencies and all
employees as well as communities and societies. Contribute to and lead the company forward in a
sustainable way.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Executive Chairman and Chief Executive Officer
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Report Information
Capital Engineering Network Public Company Limited has prepare report on Corporate Social
Responsibility (CSR Report) by clearly separated thus Boards has focus on providing information with
reliable and high quality. The company will sets key for sustainability issues and evaluating
significance of issue which related to company goals and operations as demonstrate critical social,
community and environmental performance during the period from January 1 to December 31, 2017.

Reporting Guideline
Preparation of this report is to demonstrate its commitment for sustainable growth which
covered social, communities and environmental issues which reference on the framework of
Integrated CSR Reporting Framework developed by Thaipat Organization for listed companies to use
as guidelines for CSR reporting in accordance to international reporting framework.

Reporting Scopes
Scopes of report covers performance of company and its subsidiaries which a part of
supervision which encourage disclosure according to international guidelines in order to meet
expectation of stakeholders. By this, that information was disclosed in this report.
The company has plans to produce CSR report on yearly basic as well as develop system
and method of storage the information regularly for clearly, collection of data and completed
information thus communicates on business operation with social responsibility to stakeholders.

Channel
This report is beneficial to all stakeholder to acknowledge right information for consideration
interesting issues therefore the company has do this report in both Thai and English version in the
form of publication and CDs also published on the website for variety and easy to access data.
By this, report can be downloaded from company’s website which enclosed in Annual
Report and for more information please contact bellows:
 Corporate Secretary
TEL
: 0-2682-6345
E-mail
: kenika@cenplc.com
 Capital Engineering Network Public Company Limited
th
900/15 SVOA Tower, 19 Floor,
Rama 3 Road, Kwang Bangpongpang,
Khet Yannawa, Bangkok 10120
TEL
: 0-2682-6345
FAX
: 0-2682-6344
Website
: http://www.cenplc.com
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Overview Policies
The Company and its subsidiaries have adopted the principle. "Sustainable Development"
as an important strategy in business by analyzing the impact and creating a balance in 3D such as
economic, social and environment under good corporate governance (CG) in business processes by
integrating the link throughout business chain since use of production resources warehouse
management and shipping to customers also after-sales product management as well.
Therefore, company and its subsidiaries set up all production processes and services (CSR
in Process) in order to reduce problems that affect environment. Company and its subsidiaries has
recognizes that renewable energy business and manages raw materials for biomass fuels,
sustainable social and environmental integration.

Roles of Stakeholder
The company and its subsidiaries recognize that stakeholder have important roles in
determining direction of business are importance of care and consideration by organize discussion
activities with stakeholder participation for role-playing of each section appropriately. Moreover, it
includes need of stakeholders which could respond properly thus can be classified into 9 groups and
consider mission is to meet needs of stakeholders in each group.

Shareholders
Community
and Social

Employee

Customers
Environment

Partnership
Competitor
Government
Agencies
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Trade Payable

Stakeholder


Shareholders




Expectation of
Stakeholders
Performance and Business
Growth
Good Corporate
Governance
Management with
Transparency
Responsibility for social
and environment

Participation
Channel
 Report on earning
quarterly and disclose
information through The
Stock Exchange of
Thailand and
company’s website
 Shareholders meeting








พนักง
Employee

 Compensation and benefit
 Participation and
Human Right
 Security/ Opportunity in
career
 Safety in work and Health
 Development in knowledge

 Meeting, Seminar,
Training
 Organize activities such
as sport competition
 Exposure on comment
 News on voice line and
post the board










ลูกค้า

 Quality products and
services
 Quality products and
delivery on time
 Environmental friendly of
production process
 Receive necessary
information to make
decision without any
obscuring or distorting the
facts

 Meeting with customers
 Communication
Channels via
company’s website,
visiting customer/
involve in exhibition
 Ways to customers to
complaint or
recommended for
adjustment in operation






Response of
Stakeholders
Encourage all
shareholders to
receive rights with
quality and do not
commit any act of
violation or
deprivation of rights
Public important
information both
Thai and English
accurately, timely
through channel
required
Clearly Dividend
Payment Policies
Carry on the
business according
to corporate
governance
Treat employees
equally without
discrimination based
on principle of
human right
Appropriate
remuneration and
benefit
Promote employee
knowledge and
progress in each
field
Provide
communication
channels to make
suggestion or
complaints
Provide necessary
facilities in order to
perform their duty by
taking safety,
occupational health
and working
environment into
account
Development on
quality of product for
safety to customer
Innovate for value
added to product
and continuous
services
Provide
communication
system and channel
for customer to ask
information/
suggestion,
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Expectation of
Stakeholders

Stakeholder

Participation
Channel


คู่ค้า
Partnership

 Code of business conduct
and transparency in
business
 Follow the policies on
regular basic, fair
competition, equality and
respect each other
 Exchange knowledge,
experiences and expertise

 Clarification and support
business’s partner for
policies and ethic in
business
 Visits partners for
exchange knowledge,
experiences and
expertise of each other
– listen to problem and
suggestion
 Fairness and Equality








เจ้าหนี้การค้า
Trade
Payables

 Ethic and transparency in
business
 Maintain and comply with
conditions to Trade
Payable strictly

 Report : Annual Report

 Fair competition and
process activities in market

 Communication
Channel: Get
information from public
forum

 Practices in accordance
with law
 Responsible for social and
environment

 Report : Annual Report/
Corporate Social
Responsibility,
Communities and
Environmental
 Regulation : Acting in
accordance to laws,
regulations and
corporate governance

คู่แข่ง
Competitor

Government
Agencies
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Response of
Stakeholders
comments and
complaints
Take complaint or
suggestion for
improvement on
products as
customers need
Communicate to
your business
partner on policies
and ethic of
business
Exchange
knowledge and
experiences
Do not call or except
any property or
benefits or anything
other than trade
agreement
Consider on
appropriate
procurement as
follow the rules

 Make payment to
creditor on time,
conditions and
agreement by using
bank transfer in
media clearing
system which
convenient to
creditors
 Doing transparency
business under fair
competition and
trade
 Do not seek out
competitor
confidential
information in
dishonest manner
 Do not ruin your
reputation by
accusing your
competitors
 Comply with law and
regulations in
relevant business
correctly
 Better environmental
quality control as
set by standard of
legal

Stakeholder

Environment

Expectation of
Stakeholders

 Strictly compliance with
environmental regulations
 Promote and uses of
products that are
environmental friendly

 Environmental and
Security
 Making money for
community
Community
and Social

Participation
Channel
 Communication
Channel : providing
accurate and timely
information to relevant
agencies/websites
 Encourage employee to
be aware of their
environmental
responsibilities
throughout organization
 Improvement and
develop production
process, machinery and
Technology
continuously
 Community projects
both career, education
and environmental care
 Community Discussion
 Listen to any complaint
and suggestion

Response of
Stakeholders
 Entering into
clarification with
government
agencies accurately
 Practices in
accordance to
related laws and
regulations
 Measurement to
reduce impact on
environment
 Monitoring on
environmental
quality
 Share knowledge of
organization to
community in term of
career
 Community project
both career,
communication and
environmental care
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Sustainable Business
1. Management Approach
The Company is engaged in investment in other companies, including construction, energy
and environment groups and other groups. The vision “is a company that investing in other
companies with potential and growth by focusing on specialize, technology and management in order
to improve business efficiency and create return to shareholders in variety of ways for long term”
therefore company and its subsidiaries prioritize roles on every stakeholders to business of company.
By this, subsidiaries have entered into projects which empowering industrial enterprise
toward environment sustainability and social responsibility (CSR-DIW for beginner) by describe
company’s business policies with social, environmental and stakeholder responsibilities as well as
implementation and reporting also impact on corporate social responsibility of company.
The company and its subsidiaries doing their business in accordance with sustainable
development by creating awareness for executives and employees throughout organization for
highest beneficial of using energy and resources thus continuously developing environmental friendly
products to achieve goal of reducing greenhouse gas emissions and contributing to reduce impact on
global warming. There are developments on management, working process, production process,
code of conduct including anti-corruption and social responsibility in order to create company growth
along with value added to social and environment.
The company and its subsidiaries have appointed subcommittees and other committees to
manage specific tasks in term of economic, social and environmental issues as well as consider
various issues to be accurate, appropriate and effective.
Economic
Executive consists of 3 people; Chief Executive Officer is Executive Chairman as
responsible for supervising implementation of mission to comply with company’s business policies in
order to achieve company goals and objectives in accordance to resolution from shareholders
meeting.
Risk Management Committee consists of 3 Independent Directors as responsible for
ensuring company has appropriate and effective risk management by focusing on our core business
in investment thus send alarms in advance and any other unusual transaction may occur.
Social
Sub-Committee on safety, occupational health and working environment of
subsidiaries as the duty to set up SHE’s guideline and plans as well as monitor and evaluate
company’s performance in order to continuously improve and develop its operations.
Sub-Committee on welfare in workplace of subsidiaries to mediate on welfare assistance
to employee together with ensures employees to have good quality of life. It also has duty to promote
social and community development for defining and guiding company’s social and community
development thus perform such activities as well as monitor and evaluate operation of continuous
improvement and development of work regularly.
Environment
Sub-Committee on energy conservation of subsidiaries has duty to manage energy in
accordance to policies of energy conservation including controls how to manage energy efficiently
and coordinate with all related department to meet to goals set.

2. Good Corporate Governance
Board of Capital Engineering Network Public Company Limited has prioritize roles on
business operation, good corporate governance by using good corporate governance of The Stock
Exchange of Thailand, regulation of Securities and Exchange Commission and Capital Market
Supervisory Board for factor to strengthen organization to have powerful management system with
honest, transparent and fair. Accountability right of all stakeholders completely and in accordance with
circumstances and ready to live based on sufficiency economy.
Corporate Governance Policies
Board of Directors prioritize role on determining direction of company’s operation and
monitoring management.
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Sustainable Business in term of Economic
1. Fair Business
The company and its subsidiaries has focusing on business ethics and transparency in line
with business ethic under fair competition, fairness and equality within framework of law. The
management approaches are as follow:
1. Create business partnerships with partner for growth and jointly development in long run
under fair competition framework according to procurement regulations and ISO 9001
starting from selection, evaluation of partners and price comparison.
2. Do not ruin reputation of your competitors, not seek information in dishonest way, not copy
violate intellectual property of other for personal gain.
3. Do not call or accept to receive property or any other benefits beyond trade agreement
4. Conducting business with both public and private sector agencies including competitors
which should not be dishonest reputation of company or contrary to law.
Customers
(1) Deliver quality products and services as meet or exceed customer expectations at
reasonable price.
(2) Provide accurate, adequate and up-to-date information to customers to know about
products and services without any exaggeration on quality, volume or any conditions
of products or services.
(3) Comply with conditions to customer strictly in case any conditions cannot follow then
be sure to notify the customer in order to find the solutions.
(4) Communicate with customers politely in order to meet customers’ trust.
(5) Provide system and process for compliant about quality, quantity, safety of products
and services including speed of response or delivery to customers.
(6) Maintain confidentiality of customers and not use them for their own benefit or any
wrong thing.
(7) To provide advice on how to use company’s products and services effectively and
highest beneficial.
Trade partner and/or creditor:
(1) Not to take opportunity of being an executive or an employee responsible for
purchasing to provide services or self-benefit.
(2) Do not call or otherwise consent to trade with your partners.
(3) Fulfill the condition and commitment with each other strictly, no forced to buy- sell
products/ services or pay unfair fees to business partners.
Competitor
The company has a policy to promote trade freely and no policy to complete in any way in
order to obtain information illegally and unethical following guidelines apply.
(1) Conduct under the rules of good competition.
(2) Do not seek and confidential information from your competitor in dishonest or
inappropriate manner.
(3) Not destroy any reputation of competitor by making false allegation.

Government:
Pay attention to transparency and consideration with honestly in dealing with government
agencies which may affect offending action and contradictory of principles, good management
including anti-bribery to state official for making convenient or benefit to company.
Receiving and giving gifts or any other benefit
The company and its subsidiaries has operate their business with fairly competition
however, reception, receive or giving gift or acceptance of traditional practice in order to maintain
good relationship among customers with following guidelines:
1. Staff can give / receive gifts to/from any person in all following condition apply.
(1) Not intentional act overwhelm, induce or reward any person to gain any
advantage or exchange explicitly or covertly to obtain help or benefits.
(2) Gifts in name of company not from employee.
(3) Gifts not in term of cash or equivalent to cash (e.g. gifts card or vouchers).
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(4) Suitable for situation e.g. small gives during the festival such Songkran,
Chinese New Year or New Year which is considered as normal tradition.
(5) To disclose / surreptitious.
2. Business receptions and other expenses related to compliance with business
Contracts as can be done but spend with reasonable and could check and follow up
procedures in accordance with requirement of work.
3. Employee could receive gift as amount not exceed Baht 5,000 if cannot refuse then if
amount of gift exceed Baht 5,000 then need to report to head by using Gift Certificate
Form and send it to Human Resources in order to bring these gifts as reward to
employees or donate for charity as appropriate.
In year 2017, executives and employees has not receive any gifts from trade partner
Non-infringement of intellectual property
Intellectual property of company and its subsidiaries such as copyrights, patent,
trademarks, trade secret as important to competitive advantage therefore directors, executives, and
every employees has a duty to keep and all right reserve and all those right with responsibility.
Apart from this, directors, executives and every employees respect legitimate right of other
intellectual property as well.
In year 2017, executives and employees has no process related intellectual property.

2. Promoting social responsibility in business chain
The company has adopted a process and technology that care about potential
environmental impacts starting from selection of raw materials, choosing appropriate energy and
technology to ensure that production process has uses energy from resources for highest benefits.
Environmentally friendly sourcing
Purchasing process is importance to manage the value of products by choosing quality
products and services together with reduce impact on environment. We do not only consider on the
price – to encourage change and instill consciousness on environmental to any stakeholders,
employees and deliverable have been modified by choosing products and services by taking into
account on impact of environment. The company has environmentally friendly sourcing of company
and its subsidiaries which consists of compliance with law, control production process to be
environmental friendly, energy, water and waste management.
The subsidiary has monitoring system, asses, select partners and follow up the operation
by taking quality, quantity and delivery into account as well as minimum requirement under labor law,
quality management system such as ISO 9001, ISO 14001 as following criteria.
ISO 9001
Partner evaluation standards
1. Quality control of raw material in accordance
with standards
2. Deliver raw materials on time
3. Quality of raw material as required
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ISO 14001
Partner evaluation standards
1. Efficient use of resources.
2. Waste separation/dumping accurate by type
and location.
3. There are protection system, contamination
control waste to environment.
4. Ways to control chemical, materials, raw
material and hazardous materials.
5. The delivery system uses vehicles that are in
good condition and not pollute.
6. Prepare for emergencies.
7. Safety Health and workplace environment.
8. Compliance with environmental regulation.
9. Corporate in solving environmental problem.
10. No complaints from stakeholders / related
person.

Suppliers, Service Providers and Distributors
Subsidiaries has work assessment and visit trade partner, service providers and distributors
regularly to ensure compliance with ISO 14001 of environmental management system and energy
conservation policy and environment. The company has systematically selection its partners to
ensure we comprised of partners who are legally operating and practice according to safety and
occupational of health standards, environmental friendly thus supporting environmentally friendly
procurement as consider from products and services of entrepreneur who comply with environmental
standards or compliance with company’s standards such as compliance with law, uses of resources
and control of production, waste management. By this, for enhance capacity and efficiency to joint
business.
Consumers and Users
The company and its subsidiaries have recognized that business will sustainable must
understand need of customers. At the present, there is no limit to extent direct impact of business but
it has expansion in support sustainable development for society and environment in order to increase
competitiveness and value added to business.

3. Responsibilities to customers
The company and its subsidiaries have recognized satisfaction and confidence of customer
as importance key for company and its subsidiaries success by set policies and practices as follows:
(1) Deliver quality goods and services with match or higher than expectation from
customers related to goods and services.
(2) Give correct information, enough and up to date situation and acknowledge to
customers about products and services without any exaggeration for customer to
misled about quality, quantity or condition of products and services.
(3) Practice in accordance with condition to customer strictly if any of conditions cannot
be met then customer must inform in order to find the solution.
(4) Communicate with client politely, effective and meet customer’s trust.
(5) Provide system and process for complaints about quality, quantity and safety of
products and services including rapid in response and deliver.
(6) Keep customer’s information confidentially and do not use it for their own benefit.
(7) To provide advice on how to use company’s products and services effectively,
beneficial to customer
Standard and Customer Safety
The company and its subsidiaries have process the activities in order to maintain standard of
quality which includes prioritize roles on reduce impact to environmental. The subsidiaries has
announce policies and carrying out ISO 9001 : 2015 of quality management system certification, ISO
14001 : 2015 environmental management system and WRAP compliance.
In year 2017, subsidiaries undertake environmental management in order to reduce impact on
any field continuously by examination of Environmental Management System Assessment ISO
14001: 2015. In addition, company has complied with requirement on Code of Conduct in term of
health, environmental and labor to ensure that subsidiaries have developed in accordance with
system and standard that are acceptable.
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Sustainable Business in term of Social
1. Anti-Corruption
The company and its subsidiaries against all forms of corruption with realization that bribery
and corruption are a serious threat to free and fair competition including cause damage to economic
and social development. There are no policies to offer bribes or compensations in any form either
directly or indirectly to business associate in order to obtain or retain advantage in business.
The company and its subsidiaries doing their business transparency, hold on to accuracy by
provides guidelines for combating corruption including raising awareness, values, and attitudes by
supporting activities that promote instill management and staff to compliance with applicable laws and
regulation, not encourage achievement of fraudulent work.
The company and its subsidiaries has prioritize roles on anti-corruption and cultivate a
corporate culture by encourage orientation of new employees to prepare before commencement. In
addition, company also requires manager and supervisor to receive training on “Corruption Risk
Assessment” to communicate level of work force to be awareness and implementation to be in
practice thus company has set measurement of anti-corruption as follows:
Board of Director
- Show commitment to anti-corruption
- Chairman has commit to accreditation for measure of anti-corruption
Risk Management Committee
- Supervise and assess risk throughout organization
- Support on anti-corruption
Audit Committee
- is a self-assessor on anti-corruption measures
- Review internal control system, risk management system and anti-corruption
Department of Internal Audit
Have efficient and effective internal control system which has audit and evaluation report to
Audit Committee and Board of Director
Directors, Executives, Employees and representation in term of business
Practice in accordance to anti-corruption policies and regulation by not involved in either
directly or indirectly
By this, Board of Directors have policies on anti-corruption in written for practices which has
approved from Board of Directors Meeting No.4-2017 held on November 13, 2017 so has been
prepared “Anti-Corruption and Corruption Policy” and published on company website
http://www.cenplc.com under the topic of “Good Corporate Governance” consisting of
1. Introduction
2. Objectives
3. Scopes
4. Definition in term of corruption
5. Duties and responsibility
6. Policies and Guidelines
7. Risk Assessment of Corruption
8. Controlling
9. Recording and Storage
10. Human Resource
11. Training and Communication
12. In case of doubt
13. Reporting of sightings in term of corruption and bribery
14. Protecting employee
15. Violation of Policy
16. Supervision and Review
17. Scope of complaint
18. Channel to report any clue or complain on corruption
19. Measures to protect complainants or clerk corruption and secrecy
20. Notify on any clues, investigation proceeding and penalty
21. Public of Anti-Corruption and Corruption policy
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As company has signed the Collective Action Coalition of Thai Private Sector against
corruption on July 2, 2017 – company has set policies and practices for combating corruption and
bribery for beneficial in business including discipline also provide for directors, executives and
employees of all levels to cultivate good consciousness with discipline and leads to an organization
culture.
In year 2017, no any complaints in title of Anti-corruption or take any bribe for beneficial.

2. Respect of Human Rights
The company and its subsidiaries respect to law in accordance to Human Rights by not
discriminate on employment no matter the person’s nationality, race, ethnicity, color, religion,
language and disability terrorism is a factor in determining and judging employment. Employees are
volunteering to work, no child labor as respect rights and employee freedoms thus employees are
encouraged to develop their skills and maximize their potential by giving employees opportunity to
learn more thoroughly and consistently.
In case, employees has unfair treatment on any issues – there are communication channel for
complain and report any clues which may be illegal together with correction process, protection on
complainant. Meanwhile, we focus on developing employees to train their skills and maximize their
potential by give opportunity to learn in case there are unfair treatments in any respect then could
complaint or give any clues together with give correction process and fair treatment to complainant as
well.

3. Fair Practice in Labors
The company and its subsidiaries has policies to treat employees with fairness due to
company has recognizes that employees and important and valuable asset for company and
important factor for enhancing company’s image to its customers, partners, shareholders and other
stakeholders. The company has a policy to promote a strong corporate culture by increasing value of
work to be done, knowledge and ability to continuously develop potential of employees in line with
policy therefore company adhere to Code of Conduct as follows:
(1) Treat employees with courtesy and respect for individuality and dignity of humanity.
(2) Provide fair compensation to employees.
(3) To maintain safe working environment for life and property of employees.
(4) Appointment and relocation which includes rewards and punishment for employees
which based on good faith, knowledge, ability and suitability of employees.
(5) Prioritize role on knowledge development of employee by providing opportunity
thoroughly and consistently.
(6) Listen to comments and suggestion based on professional knowledge of employees.
(7) Comply with laws and regulation strictly related with employees.
(8) Avoid any action that may affect security of employee or threatening and putting
pressure on mental state of employees.
(9) The employee shall file a complaint in event of non-compliance with prescribed system
and procedures.
The company and its subsidiaries has enter into the process to deal with complaints that
employee consider as misconduct thus it defined as policies and guideline for protecting employee or
clerk in “Code of Conduct”
Board of Director gives employees and stakeholders to complaint or makes a complaint when
found illegal, corruption or misconduct in the company which includes complaints if employees and
stakeholders are violated or unfair treatment through channel or process as set by company.
The company will listen and do any related process equally, fairly and transparently by
systematic and fair system of protection against complaints thus information of complainant will be
kept confidential.
Protection of complaints
(1) The company will keep information and conceal the name, address or any information
which can be identified the complainant or data provider by restricted only who
responsible for investigating as can access such information.
(2) The person who receiving information from officiate has duties to keep complaint
information and other relevant secretly, do not disclose information to anyone who is not
involved except as disclose under statutory duty.
(3) The company will only disclose information as necessary by taking into account on safety
and damage of reporter and source of information or any person involved.
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(4) Damage will be mitigated by appropriate and fair procedures.
(Details of complaint channel will be disclosed in our website http://www.cenplc.com under
the title of “Corporate Governance”
3.1 Recruiting and employment
Capital Engineering Network Public Company Limited has policies on recruiting and
Employment by focusing on knowledge, abilities, fair, equally treatment in term of sexual, race,
religion.
Year 2017, company has employees as at December 31, 2017 in totaling of 18 and continues
to work out a plan in order to match with the business under fluctuation economic situation by play
attention to resource allocate in term of value added or need for investment as well as adjusting work
process to be more effective.
3.2 Management of wages, salary and benefits
The company and its subsidiaries has policies in term of remuneration management with
fairness as appropriate living conditions as well as standard of competition for business which based
on success of job consistent with capacity of equal treatment for male – female, sexual deviation,
people with disabilities to attract talented people to work with company and motivate employee to
develop the results for continuous operation. In addition, company provides welfare services which
care about quality of life of employees beyond law to establish good relationship between employees
and company.
- Benefits that promote future security such as welfare, providence fund, cooperative,
saving account, gratuity
- Benefit of living expenses such as uniform, arrangement for shuttle bus, transportation
fee, fuel surcharge, lunch and rent
Work life Balance
The company and its subsidiaries has work-life balance by supporting by promote roles of
following activities
1. Happy Body
 Annual Health Check up
 Substance abuse detection

2. Happy Heart
Encourage employee to be
Generous to each other
 Blood Donation activities
 Activities which make children
Smiles and help disadvantage
Families in social way
 Activities to brighten your
Happiness
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3. Happy Society
Support united love, commitment to
Community where they work and live and
Good environment
 Build “library”
 Activities on Children Day
 Volunteer activities such as
Development Temple
 Be good for our King
 Loykratong Festival in Klong Num Hue
 Kindergarten activities from wasteful
 Landscaping activities around the
Island with community of fisherman

4. Happy Family
 Activities to water bless from adults

3.3 Human Resource Development
The company has develop its role which based on staff, responsibility and standard of work
as encourage employees to have knowledge in various areas and strong corporate culture including
build fair leader together with ready to bring organization to business goals that are placed with
fairness, honestly, transparency which can be verified.
Apart from this, for all employees to be continuously developed due to Board of Directors,
High Level of Executives and every employees have prioritize roles on development of human
resources which is valuable asset to organization from past to present, all employees at all levels
starting from operation level to management level have opportunity to develop their own potential
since on the first day of becoming an employee in accordance with development guideline of
company.
3.4 Security Management occupational health and working environment
The company and its subsidiaries prioritize attention to management in term of security by
clearly Defined and concrete of occupational health and working environment committee and
represent as staff member to provide feedback as well as check on unsafety work by following:
Safety, occupational health and working environment committee
SET BY LAW

Subsidiaries
RWI
UWC

Number of Employee
100 but not exceed 500
100 but not exceed 500

AMOUNT

Number
Director
7
7

Employee
163
400

Board of Director
Male Female Total
11
2
13
15
2
17
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Safety Officers
1. Jor.Por as Executive Level
2. Jor.Por as Supervisor Level
3. Jor.Por as Professional Level
TOTAL
Details
Statistic of Accidents
Statistic of leave due to sickness
- Less than 3 days
- More than 3 days

Male
11
18
1
30

Amount
Female
3
7
10

Total
14
25
1
40

Year 2017
31

Year 2016
32

12
3

4
None

Practice in accordance to law on safety and environment
The company and its subsidiaries prioritize to practice along with law in term of safety and
environment strictly by set guideline through safety policy, occupational health and working
environment and environmental policy of subsidiary there are follow up in accordance to law such as
training for employees in term of safety of work.

Creating Safety and Health Awareness
Subsidiaries raise awareness on safety and health which covers personal safety and
securities in production process system including invite external speaker to train “Surveillance and
Health Care for Employees”

“Healthy Living Project”
Course on threatening factors affecting health in
work and stress management in work

“Conservation of Hearing Project”
Dangerous noise course

“Organized the safety week 2017”
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“Wednesday Safety”

Measurement on environment in work
Subsidiaries has measure on environment in work such as heat, light, sound, dust and
concentration of chemical or vapors in work in order to control to standard environment and organized
activities of KYT every day before started work.

Inspection of equipment to be safe
Subsidiaries has inspect of equipment to be safe in all system by using specialize to maintain
these equipment to meet standard of safety such as electrical system, boilers and boiler which use
liquid as heat conductor, crane overhaul.

Management of chemical in accordance with law
Subsidiaries has undertaken to supervise use of chemical in accordance with law in order to
prevent any hazards to health of worker and their impact on environment by preparing documentation
“Safety Data Sheet: SDS” and name of dangerous chemical and details of safety data sheets of
dangerous chemical in accordance to law / keep container tightly closed in a dry and well-ventilated
place thus to ensure that user is working properly and safety, appropriate also have protective
equipment to employees, prepare device for spillage which includes emergency drills, spilled
chemical to prepare and support situation that may occur.
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Emergency Training
Subsidiary has prioritize on preparing and response for emergency in case of fire, chemical
and boiler leak or explosion by regularly training provided to employees at least once a year for safety
in workplace, reduce impact on lives and assets of employees and companies. This also creates
confidence among stakeholder to organization and communities nearby.

4. Development in social and community
The company and its subsidiaries has jointly develop in social and communities which seem as
guideline for operation of company and its subsidiaries as show spirit for process of sustainable in
social and community development. It may reduce impact in social and environment. The company
also conducts activities that can meet need of society and community along with business operation
of organization. By this, subsidiaries has support knowledge to children and beneficial to career.
Promoting and Development in term of Communities and Social
Educational
Internship Program
- Mahidol University
- Kasembundit University
- Rajabhat Rajanagarindra University
- Kanchanaphisek Technical College Mahanakorn
- Minburi Technical College
- Rayong Technical College
- Phranakhon Rajabhat University
- Panyapiwat Institute of Management
- Chalermkanchana University (Srisaket Province)
- King Mongkut’s Institute of Technology
- Aksorn Business Administration Technological College
Student Visiting Scholorship
- Chiang Mai University
- Khon Kaen University
- Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus
- Buriram Technical College
Environmental Nursery seedings with waste materials
Governance, environmental and security governance flagship
Social
- Blood Donation
- Pour water of revered elders for blessing at Mabtaphut Industrial Estate
- Volunteer for temple development project
- Be good for our King
- Activities to brighten your Happiness
- Activities which make children Smiles and help disadvantage Families in social
way
- CSR Project for smiling
- Local Children’s day sponsorship program
Encourage employee to participate and create value in society
Company and its subsidiaries encourage employees to contribute communities and society to
employee to understand scarification, cooperation, unity which creates good relationship between
employee and communities. Moreover, company and its subsidiaries also organize activities to be
one in term of thought, decision making in order to achieve business goals.
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CSR Project for smiling
Company and its subsidiaries has main purpose to support education to student in community
where company’s factory located or communities in wilderness by provide solar power transmission
towers and other equipment for long distance learning, scholarships, sport equipment, outdoor
equipment through other necessary to student and school which company has continue doing this
project.
In year 2017, subsidiaries has held the project at Baan La Kor School, Amphor Satuek,
Burirum Province.

Co-Sponsored Local Children’s Day Program
In year 2017 subsidiaries have support activities in Children’s day at Donmon Subdistrict
Administration Organization, Amphor Satuek, Burirum Province and Huay Pong School / Mabtaphut
Community, Rayong Province.

Complaint from community
Company and its subsidiaries are beware of instillation and development of consciousness of
Board of Directors, Executives and employees throughout organization to participate in responsible of
society and community which may have impact on business operation. In addition, company joined
CSR-DIW project and has been certified by Ministry of Industry as participant in society, participation
in continuous and sustainable (CSR – DIW Beginner) throughout past business period. As a result,
not appear that subsidiaries have received any complaint from communities around the areas.
By this, subsidiaries are committed to maintain quality and standards of its operation and
develop for better to avoid negative impacts on society and community.
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Sustainable Business Environment
The company and its subsidiaries are doing their business which based on principle
management of environment throughout organization for better manages and develop the
environment. The ISO 14001 Environmental Management System happened for manage environment
including all employees within organization and trade partner are joined and practice according to
standard ISO 14001.

Management in Energy and Environment
Subsidiaries has set policy on conserve energy and environment together with targeting for
use as guideline for implement energy and raw materials as effective in energy and raw material with
most beneficial thus executives and all employees throughout organization adherence in common
practice.
Energy and Environmental Management Policy
1. In accordance to related law, regulation which refer to conservation of energy and
environment of organization.
2. Create corporate culture and create a consciousness in all level of employees to be
responsible for management on conservative of energy and environment.
3. Support on promoting development of energy and environment which consider on impact
on energy and environment in every stage of production starting from design on product,
distribution, usage and manage of waste including sustainable use of resources.
4. Promote on conservation of energy and environment as all activities of company aim to
improve and develop usage of energy and natural resources efficiently and continuously
to reduce impact on climate change and ecosystems.
5. Promote energy and environment management system starting from use of resource to
save, recycle, promote the healing and rehabilitation, replacement and continuous
surveillance and prevention in order to maintain natural ecosystem and well-being of
everyone.
Management in term of Energy
Subsidiaries undertakes energy management and controls its office and factory by having
Energy Management Team by taking attention reducing energy consumption and reduce greenhouse
gas emission (carbon dioxide) in the meantime, through activities such as management for using
electricity consumption for device, production process in order to achieve goals set.

Management in Environmental
Subsidiaries has focusing on proactive business in term of conservation of environment as
aim for long lasting use of resource in accordance to ISO 14001 on controlling waste and pollution
which may occur. Moreover, considering on reduce pollution and greenhouse gas emission thus all
internal processes are planned, monitored, evaluate and review for continuous improvement.

Sustainable use of resources
Company and its subsidiaries has follow clean technology guideline as monitored to ensure to
follow guidelines for continuous development of resources these can reduce use of resources as raw
material for production continuously. At the same time, company also take into account on costeffective use of resources by using recycle paper as environmental friendly to reduce natural
resources in term of production and administration of company.

Management in Quality of Air
Subsidiaries give priority to management in quality of air which recognize that air pollution
affect climate change by subsidiaries has reduce and control waste from production process yearly to
prevent from pollution and impact on environment for controlling air quality will not affect environment
and surrounding communities.
Year 2017 subsidiaries has monitoring on quality of air and chemical in atmosphere – not
exceed standard according to Ministry of Industry as follow:
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UWC Air Pollution
Analyze amount of airborne contaminants from chimney
Measure Index
TSP

Unit
Mg/M

Results
47

Standard
240

RWI Air Pollution
Control by scrubber every point of air pollution and measurement
Parameter
1. Air Emission
Quality Monitoring

2. Working Area Air
Quality Monitoring
3. Sound Level
Monitoring
(8 hours of working)

4. Heat Stress
Monitoring

1) Hydrogen Chloride (HCL)
2) Phosphate
3) Sulfur Dioxide (SO2)
4) Carbon monoxide (CO)
1) Hydrogen Chloride
2) Benzene
3) Lead (Pb)
8 hrs. (Working hours)
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling
- 1st Drawing
- PCW1
- PCW2
- PCS1
- PCS2
- Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Draw Wire
- Pickling

Scrubber
Scrubber
Scrubber
-

-

Measure
Unit

Standard

Measurement

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

200
60
690
<2
<0.5
<0.05

4.890
0.736
<1.03
175.6
0.835
0.035
-

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Degree
Celsius

<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
<90
Not more
than
0
32 C

85.6
83.6
84.3
80.6
83.1
69.9
84.6
79.0
75.6
31.1
31.4
30.9
30.6
30.9
30.2
31.0
31.2
31.5

-

Atmospheric Chemistry
The concentration of chemical in atmosphere of work
Measure Index

Unit

Sodium Hydroxide

mg/m

Hydrogen Chloride

Ppm

3

Inhalable Dust

mg/m

3

Zinc Oxide : Inhalable Dust

mg/m

3

Results

Standard

<0.76

2

1.119

5C

0.170

15

0.656

15

Remark: C = maximum hazardous chemical concentration limit at any time during work process

Disposal of waste from ENS Power Plants
Checking on air quality from ventilation shaft in accordance to Notification of Ministry of
Natural Resources and Environment as value is not higher than the standard as follow:
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Sources

Parameter

SGI Chimney
Fuel
Natural Gas

Ø of the chimney
Chimney
Temperature
Speed of wind
In chimney
Air volume out
from chimney
Content of
Oxygen (O2)
Content of
Dust (TSP)
Sulfur
Dioxide (SO2)
Nitrogen Oxides
In form of
Nitrogen Oxides
Gas (NO as
NO2)

Measureable
Quantity
1.20

Unit
m
0

Standard
-

C

395

-

m/s

3.91

-

m 3/min

265.52

-

%

17.7

-

3.9

60

ppm

< 1.3

20

ppm

4.7

120

mg/m

3

Management in Waste Water
Subsidiaries have controlling system in water quality that released from production process to
be used for chemical treatment in order to meet standard as set by Ministry of Industry. The waste
water from production process will not leave from factory but will have cesspool to be re-use in the
production process or for water plants.
In year 2017 subsidiaries have monitoring on waste water treatment from production
process which not exceed standard in accordance with Ministry of Industry.
UWC Wastewater Production System
Standard

Measureable
Quantity

1. PH

5.5 – 9.0

8.6

2. Total Suspended Solids (TSS)

50 mg / l

10

3,000 mg / l

2,826

120 mg / l

<40

5 mg / l

1.8

Parameter

3. Total Dissolved Solid (TDS)
4. Chemical Oxygen Demand
(COD)
5. Zinc
RWI Wastewater Production System

Parameter
1.
2.
3.
4.

pH
Total Suspended Solids
Total Dissolved Solids
Oil & Grease

5. Chemical Oxygen
Demand
6. Biology Oxygen
Demand
7. Dissolved Oxygen
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Wastewater
Treatment

Through chemical
treatment system of
chemical and waste
water

5.5 – 9.0
<200 mg / l
<3,000 mg / l
< 10 mg / l

Measure
able
Quantity
7.1
<2.5
1,640
<5

< 750 mg / l

17

<500 mg / l
-

2
7.28

Standard Measurement
from Industrial

Waste Management
The subsidiaries has divides its waste into 4 categories such as general waste, biodegradable
waste, recyclable waste and hazardous waste as generated by production process or chemical thus
Subsidiaries have general waste management, recycle waste and in accordance to industry and
environmental management system standards ISO 14001: 2015 there are preparation on waste
separation, sorting, storage which are carried out for transport and select licensed waste removal
contractor which will not affect environment in subsidiaries and society as follows:
Waste Management of UWC
Waste
1. Garbage
2. Wire and Metal Scrap

Removal Method
Sorted and Burned
Brought back to
re-melting

3. Sludge from wastewater
treatment
4. Zine dust and granules

Stabilize and landfill
Reuse

5. Old Hydraulic Oil

Reuse

6. Acid Sulphate

Reconditioned

Company Eliminated
Minburi District Office
- Theerawong Recycle Limited
Partnership
- Siam Yamato Steel
Company Limited
- Professional Waste Public
Company Limited
- Umicore Marketing Services
(Thailand) Company Limited
- Sampran Foundly Limited
Partnership
- Nawapattarakrit
Company Limited
- Nattawuth Commercial
Limited Partnership
- Sandsor Public Company
Limited
- Unching Industry Public
Company Limited

Waste Management of RWI
Waste
1. Garbage from office
2. Wire and Metal Scrap

Sludge from wastewater
treatment
4. Garbage from industries
(phosphates, soap
powder, light bulbs,
scraps of oil, wastewater
sludge
5. HCL Depletion

Removal Method
Sorted and
Burned
- Brought back to
re-melting
- Separating for
selling
-

Company Eliminated

Remark

Mabtaphut District
S-Chokechai
Company Limited

3.

6. Pebble

-

-

Stabilize and
landfill

Bring back into
new benefit
Bring back into
new benefit

Better World Green
Public Company
Limited

S.K. Inter Chemical
Limited Partnership
SC And Son
Engineering
Company Limited

Reference by
Department of
Industrial Works
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Explanation and Examination of
Financial Status and Business operation
1. Analysis of Results of Operations
(1) Revenue
The company and its subsidiaries has total income in 2017 was 2,550.55 Million Baht or
increased 569.57 Million Baht when comparing to the same period of year 2016 which was 1,980.98
Million Baht as 397.63 Million Baht increased or increasing of 28.75 percent.
Total sales of company and its subsidiaries in 2017 was 1,560.58 Million Baht or increased
397.63 Million Baht or 34.19 percent when comparing to same period of year 2016 which was
1,162.95 Million Baht due to as follows:

Subsidiary (Rayong Wire Industries Public Company Limited “RWI”) has total
salesfrom selling its products in 2017 was 925.52 Million Baht or increased 326.82 Million Baht (54.59
percent) when comparing to the same period of year 2016 which was 598.70 Million Baht due to
increase in sales volume as mainly from Prestressed Concrete Single Wire in the ratio of 58.78
percent and Wire Prestressed Concrete Strand in the ratio of 37.66 percent and other products of 3.26
percent of total sale.

Subsidiary (Enesol Company Limited “ENS”) has total income from selling electricity
and heat energy in year 2017 was 237.89 Million Baht or increased 3.84 Million Baht or 1.64 percent
when comparing to same period of year 2016.

Subsidiary (Ua Withya Public Company Limited “UWC”) has total revenue by
following products
- Revenue from Industrial Products such as chain, motor and gear in totaling11.31
Million Baht as 7.65 Million Baht (40.35%) decreased when comparing the same
period of year 2016 which was 18.96 Million Baht by these products will only
imported as per customers’ order.
- Revenue from investment in subsidiaries as concerning from selling agricultural
products amounting of 30.72 Million Baht as 13.82 Million Baht (31.03%)
decreased when comparing to same period of year 2016 which was 44.54 Million
Baht.
- Revenue from investment in subsidiaries as concerning from selling electricity to
PEA amounting of 355.39 Million Baht as 84.38 Million Baht (31.14%) increased
when comparing to same period of year 2016 which was 271.01 Million Baht due
to increase in sales volume.

The company and its subsidiaries has total revenue from services as amounting of
932.13 Million Baht or 150.03 Million Baht (19.18%) increased when comparing to same period of
year 2016 which was 782.10 Million Baht due to more delivery to customers.

Loss from investment as amounting of 30.74 Million Baht as consists of profit from
selling short term investment of 5.29 Million Baht thus cut loss from selling warrant (holds for trading)
amounting of 2.41 Million Baht and unknown actual loss of 33.63 Million Baht (changes in fair value
of trading securities).

Other revenue in year 2017 of 88.58 Million Baht as 20.60 Million Baht (30.30%)
increased when comparing to the same period of previous year of 67.98 Million Baht as following
details:
Description
Profit from temporary investment
Revenue from selling scrap
Interest income
Revenue from Dividend receive
Other revenue
TOTAL
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2017
MB
%
49.83
56.25
35.55
40.13
0.98
1.11
2.22
2.51
88.58
100.00

2016
MB
%
4.18
6.15
24.56
36.13
32.31
47.56
0.24
0.35
6.69
9.81
67.98 100.00

2015
MB
%
4.82
6.54
20.66
28.03
38.49
52.23
0.64
0.87
9.09
12.33
73.70 100.00


Revenue on subsidiaries selling scrap from raw materials in year 2017 of 49.83
Million Baht as 25.27 Million Baht due to more sales volume from scrap of wire and production
volume.

The company and its subsidiaries has more receive interest in year 2017 of 35.55
Million Baht (interest receive from bank, deposit for guarantee equity trading, finance lease receivable
of subsidiary (ENS)).
(2) Gross Profit
In year 2017 the company and its subsidiaries has gross profit from selling products and
services as amounting of 168.16 Million Baht or 6.75 percent when comparing to same period of
previous year which was 7.56 percent due to selling product of RWI, services on delivery of UWC
(more differentiate of profit) and UWC KOMEN BIOMASS Company Limited (UKB) as more revenue
from selling electricity thus also loss from Power Plant in Buriram as electricity started to selling the
second half of year 2017. Moreover, annual loss continuously which lead to decline in gross profit.

Gross profit from RWI equal to 15.06 percent (increased when comparing the same
period of previous year) which was 10.51 percent due to sales price and sales volume of Prestressed
Concrete Wire. Apart from this, the company has improvement on control cost of raw materials, cost
of production and other.

Subsidiaries (UWC and WJC) has gross profit from services of 8.52 percent as
increased when comparing to same period of previous year which was 7.25 percent due to project
delivery to customers.
(3) Expenses
Total expenses of company and its subsidiaries for expense equal to 2,899.22 Million Baht as
712.07 Million Baht compared to year 2015 which was 2,187.15 Million Baht as 32.56 increased by
following reasons.

Cost of goods sold of 1,471.82 Million Baht as 399.10 Million Baht (37.20%)
increased when comparing to same period of previous year which was 1,072.72 Million Baht by
fluctuation from sales volume and expenses in term cost from Power Plant in Buriram Province as
starting selling electricity.

Cost for services of subsidiaries of 852.73 Million Baht as 127.35 Million Baht
increased (17.56%) when comparing to same period of previous year which was 725.38 Million Bhat
by fluctuation from project deliver to customers.

Cost from selling of 39.82 Million Baht as 2.71 Million Baht increased when
comparing to same period of previous year which was 37.11 due to more cost on sales volume and
expenses for marketing promotion in oversea.

Operating expenses of 240.33 Million Baht as 37.34 Million Baht decreased when
comparing to same period of previous year which was 277.67 Million Baht.

Other expenses of 237.71 Million Baht due to subsidiary (Pipe Line Engineering
Company Limited “PLE”) has devaluation of machinery of 22.40 Million Baht, subsidiary (UWC) has
loss from investment with affiliate company (DIMET Siam Public Company Limited “DIMET”) of
110.75 Million Baht, subsidiary Evergreen Biomass Company Limited “EBM”) has devaluation from
investment with affiliate company Sun Flower Green Company Limited (“SFG”) of 54.95 Million Baht
which including devaluation of goodwill in Paradise Green Energy Company Limited “PGE” as
amounting of 52.32 Million Baht .

Cost of financial of 56.81 Million Baht as 8.44 Million Baht (12.93%) decreased when
comparing to same period of previous which was 65.25 Million Baht due to repayment from financial
institute.
(4) Net Profit (Loss)

Year 2017 the company has total net loss of 156.66 Million Baht as 33.46 Million Baht
increased when comparing to same period of previous which was 123.20 Million Baht due to more
expense as amounting of 228.69 Million which came from devaluation of investment in affiliate
company (DIMET and Joint Venture Business (SFG) including devaluation on goodwill of (PGE).
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2. Financial Analysis
As of December 31, 2017 company and its subsidiaries has total assets of 6,052.98 Million
Baht as 125.35 Million Baht increased when comparing to same period of previous year which was
5,927.63 Million Baht which came from the following reasons.
- Cash and equivalent to cash of 184.55 Million Baht as 476.65 Million Baht decreased from
end of 2016 which was 661.20 Million Baht due to subsidiary (UWC) has payback short term loan to
financial institution, subsidiary (ENS) payback long term loan and subsidiary (RWI) has paid for raw
material from oversea and short term investment.
- Short term loan of 630.08 Million Baht as 299.49 Million Baht increased from end of 2016
which was 330.59 Million Baht due to subsidiary (RWI) has more investment in fund of bank.
- Trade account receivable and other debtor of 941.09 Million Baht as 282.30 Million Baht
increased from end of year 2016 which was 659.19 due to more revenue by increased in trade
receivable of 296.40 Million Baht, allowance for doubtful account – decline in trade receivable of
24.09 Million Baht and other receivable decline as amount of 10.89 Million Baht, decline in revenue
from accrued income of 24.23 Million Baht.
- Short term loan as amount 8.86 as 3.64 declined from end of year 2016 which was 12.50
Million Baht.
- Net inventory of 793.83 Million Baht as 168.06 Million Baht ( 26.86%) increased from end of
year 2016 which was 625.77 Million Baht due to more raw materials of 46.73 Million Baht, Factory
Material of 13.30 Million Baht, in process work of 123.99 Million Baht by subsidiary (UWC) has more
raw material of 42.99 Million Baht, Factory Materials of 13.02 Million Baht and in process work of
120.09 Million Baht, subsidiary (RWI) has more raw material of 3.75 Million Baht, in process work of
3.99 Million Baht but decline in finished good of 15.23 Million Baht.
- Current Asset as amount of 47.02 Million Baht as 18.66 Million Baht increased from end of
year 2016 which was 28.36 Million Baht due to increasing in value added tax.
- Bank deposit with obligation increase of 39.70 Million Baht due to subsidiary (UWC) has
obligation in bank guarantee in order to issue guarantee letter to client under project contract.
- Investment in joint venture company of 122.08 Million Baht as 105.13 Million Baht
decreased from end of year 2016 which was 227.21 Million Baht due to subsidiary (UWC) has loss
from devaluation of investment in DIMET of 110.75 Million Baht and sharing loss of 6.26 Million Baht
thus increasing in investment 3 more affiliate companies of 11.88 Million Baht.
- Investment in joint venture company decline of 59.47 Million Baht from end of year 2016
which was 59.47 Million Baht by decline from subsidiary EBM which has loss from devaluation of
investment in SFG of 57.95 Million Baht and reverse on creditor from purchase subsidiary of 4.52
Million Baht due off-set transaction.
- Net land and building as amount 1,885.94 Million Baht as 88.39 Million Baht (4.92%)
increased from end of year 2016 which was 1,797.55 Million Baht by increased both fixed assets of
190.94 Million Baht and re-evaluation of land of 54.12 Million Baht but decline in depreciation price of
company and its subsidiaries of 134.09 Million Baht. Moreover, decline from subsidiary (PLE) from
impairment of machine of 22.40 Million Baht.
- Goodwill off 46.29 Million Baht as 52.32 Million Baht decreased or 53.05 percent from end of
year 2016 which was 98.60 Million Baht due to devaluation of goodwill of company
- Intangible assets of 377.69 Million Baht as 49.16 Million Baht (11.51%) from end of year
2016 which was 426.85 by purchase during the year of 0.13 Million Baht and decline from
amortization of 49.29 Million Baht.
- Non-current assets of 81.90 Million Baht as 10.76 Million Baht increased or 15.13 percent
from end of year 2016 which was 71.14 Million Baht by increased from subsidiary (ENS) has advance
payment for equipment of 23.19 Million Baht and more from subsidiary (UWC) concerning company
withholding tax refund for year 2016 and 2017 but decline in receiving withholding tax refund of year
2015.
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3. Asset Quality

Net Account Receivable
The company and its subsidiaries has net account receivable of 684.71 Million Baht by whole
from subsidiaries due to debtor of company amounting of 84.17 Million Baht by recorded as fully
recorded as allowance for doubtful account which can be classify into life of debtor as follows:
2017
Remaining Duration
Debtor – Not Yet Due
Debtor – Overdue
0 – 6 months
6-12 months
More than 12 months
Total
Less – doubtful accounts
Net Doubtful Accounts

Million
Baht
546.91

2016
Million
Baht
259.27

%
67.99

2015

50.79

Million
Baht
258.84

126.08

24.70

112.29

20.13

%

%
46.39

137.74

17.13

1.95

0.24

1.35

0.26

62.68

11.23

117.78
804.38
(119.67)
684.71

14.64
100.00
14.88
85.12

123.79
510.49
(143.78)
366.71

24.25
100.00
28.17
71.83

124.15
557.96
(141.48)
416.48

22.25
100.00
(25.36)
74.64

As December 31, 2017 Company and its subsidiaries has trade account receivable before
deducted the doubtful account of totaling of 804.38 Million Baht and doubtful account of 119.67
Million Baht therefore total amount of account receivable equals to 684.71 Million Baht by not yet due
debtor amounting of 546.91 Million Baht or equivalent to 67.99 percent, overdue debtor nor over 6
months amounting of 137.74 Million Baht or equivalent to 17.13 percent thus debtors of RWI as
amounting of 73.10 Million Baht, UWC as amounting of 63.41 Million Baht. Overdue debtor 6-12
months as amounting of 1.95 Million Baht or equivalent to 0.24 percent as debtor overdue more than
12 months as amounting of 117.78 Million Baht or equivalent to 14.64 percent as company debtor
amounting of 84.18 Million Baht (company has been prosecuted) and debtor of RWI as amounting of
2.46 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) of 27.87 Million Baht for allowance for doubtful account
of 119.67 Million Baht (company account receivable of 84.18 Million Baht) debtor of subsidiary (RWI)
of 2.46 Million Baht, debtor of subsidiary (UWC) of 32.60 Million Baht (debtors of related companies –
EMC as amounting of 14.12 Million Baht as at January 19, 2017 subsidiary has total repayment)
management has considered that mentioned amount is adequate and appropriate.
For Trade Credit Policies, usually subsidiaries will give 7-90 days on credits at the present,
subsidiaries tries to improve on efficiency of collection the debts by asking for the payment of debts
when its due date and give short term credit for new customers. In summarized year 2017, average
duration of collecting money equals to 94 days which decreased when compared to year 2016 as
average of 99 days as RWI 80 days and UWC 97 days respectively.


Net Inventories
Total of net inventories equals to 793.83 Million Baht as 168.06 Million Baht decreased or
equivalent to 26.86 percent when compared to year 2016 by the following details:
2017
Type of inventories
Finished Goods
Work in process
Raw Material
Factories supplies
Total

Million
Baht
60.14
289.03
385.83
58.83
793.83

2016
%
7.57
36.41
48.61
7.41
100.00

Million
Baht
76.09
165.04
339.10
45.54
625.77

2015
%
12.16
26.37
54.19
7.28
100.00

Million
Baht
111.74
203.48
274.46
40.98
630.66

%
17.72
32.26
43.52
6.50
100.00

As at December 31, 2017 Company and its subsidiaries had net inventories equals to 793.83
Million Baht by proportion of finished goods as calculate to 7.57 percent, work in progress equals to
36.41 percent for proportion of raw materials equals to 36.41 percent and proportion of equipment
equals to 48.61 percent.
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If we consider on turnover of inventory will see that company and its subsidiaries has the
rational from 19.15 ( Year 2016) and 34.13 ( Year 2017) times when compared to duration of average
sale period equivalent to about 11 days as decreased when compared to year 2016 as average of
19days. By this, it’s fluctuated by needs of customers as a consequence of the economic situation of
the country.

4. Liquidity


Cash Flow
In the year 2017 the company and its subsidiaries had cash and deposit money in the bank in
totaling of 184.55 Million Baht as decreased 661.20 Million Baht (year 2016) which decreased of
476.65 Million Baht which consists of the following activities.
Transaction
Cash Flows from (used in) operating activities
Cash Flows from (used in) investing activities
Cash Flows from (used in) financing activities
Cash or equivalent to cash (decline)
Bank overdraft
Cash at the end of year gain (loss)

Million Baht
(114.43)
(591.95)
211.80
(494.58)
17.93
(476.65)

In the year 2017, the company and its subsidiaries had negative cash flow of 114.43 Million
Baht due to business operation for year ended December 31, 2017 after adjustment of transaction
which is not cash in revenue of 122.23 Million Baht, increased in account receivable and other
receivable of 256.48 Million Baht, inventory as amount of 169.99 Million Baht, other non-current
assets of 10.76 Million Baht, current assets of 8.37 Million Baht more earning perceived of 25.05
Million Baht, Trade payables and other payable of 234.72 Million Baht increased in payable and other
creditors of 2.69 Million Baht, pay interest to employees due to retired as amount of 6.59 Million Baht,
cash paid for interest of 55.98 Million Baht, payment for tax of 48.49 Million Baht, cash received from
interest of 21.45 Million Baht.
In part of cash for financing activities has negative number of 591.95 Million Baht as came
from company received money from investment in securities and warrant of 19.29 Million Baht,
subsidiaries (RWI, ENS) received money from selling available for sales securities of 174.70 Million
Baht, receive money from selling investment in holding mutual fund of 293.43 Million Baht, selling
equipment of 0.56 Million Baht but as cash for trading securities and warrant of 75.88 Million Baht,
cash for available for sale of 511.76 Million Baht , fund holding for sale of 146.61 Million Baht, cash
paid to invest in maturity securities of 82.86 Million Baht, cash paid for investment in subsidiaries of
10.26 Million Baht, subsidiary (UWC) paid for investment in affiliate company of 11.88 Million Baht,
cash paid for short term loan to related company of 9.35 Million baht and paid for fixed asset of
192.47 Million Baht.
Incoming cash flow was in positive number of 211.80 Million Baht which from loan from
Financial Institution of 344.82 Million Baht, selling warrant of subsidiaries of 211.71 Million Baht,
subsidiary (RWI) and (UWC) has receive money from warrant of 9.34 Million Baht, company receive
cash selling investment money of subsidiary of 19.99 Million Baht, company and its subsidiaries
payback short term loan to financial institution of subsidiaries of 339.39 Million Baht, subsidiary
(ENS), payback long term loans financial institution of 24.96 Million Baht and pay rental charge of
9.73 Million Baht due to above reasons; cash and equivalent decline as net of 494.58 Million Baht so
as at December 31, 2017 total cash equal to 166.62 Million Baht.

5. Source of Funds


Liabilities
Total liabilities of company and subsidiaries in year 2017 equals to 2,136.78 Million Baht
which 214.62 Million Baht increase when company year ended to year 2016 as amounting of 1,922.16
Million Baht due to increase from debenture, account payable and other creditors but decline in short
and long term loans from financial institution.
Current assets in year 2017 equals to 1,786.30 Million Baht which 1,064.52 Million Baht
increased when compared to year 2016 as amounting of 721.78 Million Baht as main reason came
from classification of debenture of subsidiary (UWC) from non-current asset to current-asset of 800
Million Baht (expiration date of January 2018), bank overdraft and short term loan from financial
institution increase of 22.48 Million Baht, more trade payable and other payable of 220.50 Million Baht
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(external trade payable increase of 214.61 Million Baht due to purchase raw materials and other
equipment in accordance to sales volume, unearned income of 37.24 Million Baht, decline in accrued
expenses of 14.34), more income tax payable of 16.89 Million Baht but decline in liability from rental
which was due in one year of 1.43 Million Baht.
Other non-current liabilities in year 2017 as amounting of 350.48 Million Baht as decrease of
849.90 Million Baht from year 2016 as amount of 1,200.38 Million Baht due to UWC has issuance of
debenture of 800 Million Baht due to payable by January 2017 dated January 26, 2017, subsidiary
(UWC) has paid all debts, decline in rental charge of 4.24 Million Baht due to subsidiaries has paid
under deferred tax liabilities decline of 53.63 Million Baht, more deferred income tax of 25.05 Million
Baht, increase employee benefit obligation of 7.88 Million Baht and decline in long term loan from
subsidiary (ENS) of 24.96 Million Baht.


Proportion of shareholders
As at December 31, 2017 Company had proportion of shareholders equals to 2,473.09 Million
Baht as 29.14 Million Baht increased when compared to December 31, 2016 of 2,443.95 Million Baht
due to surplus from land appraisal of subsidiary and increase in change in proportion of subsidiaries
and decline in loss form operation.


Sufficient Capital
As at December 31, 201 the company and its subsidiaries has source of financing from short
and long term loans financial institution which expecting have enough sufficient funds.


Appropriateness of capital structure or source of funds
As at December 31, 2017, the company and its subsidiaries has debt to equity ratio equal to
0.86 times as increased when compared to year 2016 as of 0.79 times due to increase of total
liabilities of 11.17 percent as mainly from trade account payables and other and increase in proportion
of shareholding of 1.19 percent due to surplus from land appraisal of subsidiary.
 Adequacy of liquidity
As at December 31, 2017 – The company and its subsidiaries has ratio for liquidity of 1.48 times as
decrease when company to year 2016 of 3.26 times thus expecting company and its subsidiaries has
current asset for pay off current liabilities of 1.40 times.


Ability to repay debts and fulfill importance information on loan
As at December 31, 2017 – The Company and its subsidiaries has abilities to repay debts of
(0.18) times as decreased from year 2016 of 1.36 times seems that company and subsidiaries has
more abilities to repay debts with under loans conditions as well.

6. Factors may impact operation or Financial Status in the future
As nature business of company itself is to holding shares in other companies which may
affect business operation or financial status therefore company depends on business as invested and
to invest. At the present, company and its subsidiaries are invested in following businesses:
1. The subsidiary (UWC)
- As nature of business is produce High Voltage Steel Tower, Telecommunication Tower, substation Tower as main feature of revenue came from submit bids and receive projects for these bids
so its lead revenue from these vary in accordance to auction (projects). In the future, if company could
not get the project from submit bids so it will affect company as well. However, risk from fluctuation of
revenue may across therefore company is intent to commitment to development on personnel on
usage of technology in order to deliver to customer as according to international standard, on time
deliver, meet customer need .
- Energy Business which process by subsidiaries of UWC (Power Plant which sell electricity
to PEA as main factor affecting operation is ability to continuously distribution of electricity and fuel
continuously which includes cost controlling on price of raw materials. By this, UWC has establish
new subsidiary in Cambodia in order to supplementary supply of wood materials in order to send as
fuel to Power Plants in group and also have plan to management chopped wood itself together with
finding areas in order to manage crops to support on cost of production of Power Plants. By this, each
project for Power Plants has find reserve materials in advance of 15-30 days.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

419

2. The subsidiary (RWI) as nature of business is produce and distribute of PC-Wire, Welding
Wire by main feature as affect business operation are raw materials, fluctuation of exchange rate,
competition in term of price which will cause decline in gross profit and depends to economic situation
as customers need more or less product.
3. The subsidiary (ENS) which manufacturer in managing electricity plants and solar energy
to The Siam Ceramic Group Industries Company Limited and Thai-German Ceramic Industries Public
Company Limited as main feature affect business operation is when there is stop on machinery which
lead production process of electricity and heat energy as a result company has no revenue from
operation and may need to pay fines due to inability to perform its contract and also in case of price of
industrial gas and natural gas (adjust all times) these may lead business operation as well.
4. The subsidiary (PLE) as nature of business is construction, tunnel excavation – main
factors which may impact business operation is practice in accordance to contract for specified
period. There are many factors to concern with operation such as turnover of space for operation,
cost of re-location of machinery and etc.
5. The subsidiary (WJC) as nature of business are construction of steel structure, design and
metal forming service as obtain works within country and oversea of Petrochemical Industrial, Energy
Industry, High Voltage Poles, Telecommunication Tower and other as use steel for construction
therefore changes of raw materials price will affect cost of WJC thus in order to prevent risk from
determine in selling price and set bid price for various projects, keep surplus of profit in a level which
can complete with other entrepreneurs and continuously develop and improve in term of production in
order to control cost of production to the optimum level.
The company have target to invest in business which get along with current business of
subsidiaries and affiliate company or potential to growth of business in accordance to economic and
society.
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Corporate Governance Report from Audit Committee
To Shareholders
Audit Committee of Capital Engineering Network Public Company Limited has consists of 3
people is fully qualified and experienced. Year 2017, there are 5 times of Audit Committee meetings
as name of audit committees attends the meetings as follows.
Attended
Dr. Visit
Ongpipattanakul
Chairman of Audit Committee
5/5
Mr. Yanyong
Wattanawongpitak
Audit Committee
5/5
Associate Professor Dr.Pusit
Lertwattanaruk
Audit Committee
5/5
Audit Committee has practices under duties and responsibilities as assigned by Board of
Directors in order to ensure that company has adequate corporate governance which in accordance
to good corporate governance of Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of
Thailand thus Audit Committee has held the meeting for consideration and commendation on critical
issues with management team, auditors, internal auditors as can be summarize as follows:

To review Financial Report
-

Audit Committee has reviewed information of financial statement each quarter and 2017
annual report as passed reviewed from auditors. By this, executives and auditors has
consulted this reviewed on rectitude, completely before comment on report of financial
statement, adjustable of accounts as affected financial statement which includes enough
information to be disclosed and remarks from auditors. Audit Committee had conformed to
auditors mentioned report of financial statement had made with correction follows standard of
financial reporting. Moreover, disclosures of important information in Noted to Financial
Statement are sufficient, completely and trusted with selected reasonable of accounting
policies.

The adequacy of internal control system and Internal Audit
Risk Management and Corporate Governance
-

Audit Committee has reviewed company to have effective internal control system by
considering from conclusion on results of internal audit and monitoring quarterly as cover any
important system of company together with suggestion for beneficial. Apart from this,
considering on internal control system of company follows COSO of year 2013 as adjusted of
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand. By this, there is
not any error which make less effective in internal control system therefore Audit Committee
seems that company has adequate of internal control system.

-

Audit Committee has verified the internal control systems by reviewed practices and
responsibilities in order to make sure that has processes are conducting appropriate internal
investigation with effectively. Apart from this, approved of work plans annually, internal audit
has make of risk plans respectively and adjust audit plans in order to be consistent with
changes in risk throughout further practices follows internal audit plans.

-

Audit Committee has opinions on internal audit control system is independent, adequate and
practices of internal audit are relevant as required, good communication among executives
and auditors and support any practices of Audit Committee.

-

Audit Committee has reviewed on risk management as appropriate and effective by review
importance risk factors which disclosed in annual report.

-

Capital Engineering Network Public Company Limited has encourage all levels of employees
to be consistency in ethics and integrity in term of anti-corruption for create culture and values
of organization through anti-corruption policies as have a way to point out clues to
management and all staff levels.

-

Audit Committee has reviews and assess performance appraisal by self-assessment in
accordance to charter of Audit Committee which strengthen good corporate governance.
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-

Audit Committee had report on performance of work (Audit Committee) to Board of Directors
quarterly by year 2017 has acknowledge the Board of Directors in amount of 4 times.

Review on compliance
-

Audit Committee has Reviews Company on practice in accordance to regulations and
requirement from Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand
and other related law for business operation includes any commitment with external. As the
results, there are no issues with regard to illegal practices and requirements.

Connected transaction
Acquisition and Disposition of Assets
-

Audit Committee has considered on related transaction of company with person or related
juristic person or any transaction as conflict of interest to company follows regulation of
Securities and Exchange Commission and any other related division to make sure that has
highest return to company.
Audit Committee has agreed with Boards on related transaction as company has practices in
accordance with reasonable, equitable and highest return to company includes important
information has been disclosed and shown in financial statement also in noted to financial
statement completely and adequately.

-

Audit Committee has considered transaction on acquisition of assets for size and value which
may affect financial status and business operation in accordance to rules and guidelines of
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand and Capital
Market Supervisory Board.

External Auditors
-

Audit Committee has considered on independent evaluation and performance of auditors year
th
2017 as continuously for 5 year overall as performances are very satisfied and
independently.

-

Year 2018, company has considers and selects new auditor which be list of auditors
approved by the office of Securities and Exchange Commission since previous auditor has
th
continuously 5 year for company’s auditor therefore for independently Audit Committee has
proposed to Board get approval from Shareholders meeting on appointment of company’s
auditor; Dr.Suwatchai Meakhaamnouychai C.P.A. Registration No. 6638, and/or Mr. Chavala
Tienpasertkij C.P.A. Registration No. 4301, and/or Dr.Kiatniyom Kuntisook C.P.A.
Registration No. 4800, and/or Mr. Wonlop Vilaivaravit, License No. 6797 from DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT COMPANY LIMITED (“DELOITTE”) as company’s
auditor for year 2018 as remuneration fees of Baht 1,800,000 which 28.57% decreased.

Overall comments and concerns
From duties of Audit Committee in year 2017 so believed that company has accurate and reliable in
term of accounting and financial report system, adequate internal control, effective in term of risk
management, good corporate governance includes any practice in accordance with laws, regulations
and any related rules for business operation.
In the performance, Audit Committees has use their knowledge, can be attributed to the conservative
and independent enough and no limitation on receive information from executives, employees and
related person including any suggestion in order the have benefit in every division equally.
In the name of Audit Committee

Chairman of Audit Committee
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Report on Responsibilities of
the Board of Directors on Financial Reporting

Financial Statement of Capital Engineering Network Public Company Limited was made
under policies of Board of Directors which in accordance with basic accounting principles and
recorded adequately together with using judgment for estimating Financial Statement to reflect the
reality in company operation.
The Board of Directors has realized an importance of quality of Financial Statement by review
on Financial Statement and disclosed importance information in Notes to Financial Statement
together with explanation and analysis to beneficial of shareholders and investors.
In this regard, the Audit Committee which consists of Independent Director of responsible for
the quality of financial statements. The Audit Committee has examined financial data, internal control
and audit systems to ensure suitability and efficiency to ensure recording of accounts to be accurate,
complete and adequate includes to prevent corruption or unusual by comments of this investigation
appeared in report of Audit Committee which disclosed in this year annual report.
From Management Structure and Internal Control System and reviews from Certified Public
Accountant, it is reasonable confident to believe that the Financial Statement of the company as of
December 31, 2017 shows operating results, cash flow with reasonable accuracy accounting to basic
accounting principles.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman
and Acting Chief Executive Officer
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders and the Board of Directors of Capital Engineering Network Public Company Limited

My opinion
In my opinion, the consolidated financial statements of Capital Engineering Network Public Company Limited
(the Company) and its subsidiaries (the Group) and the separate financial statements of the Company present
fairly, in all material respects, the consolidated and separate financial position of the Group and of the Company as
at 31 December 2017, and its consolidated and separate financial performance and its consolidated and separate
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).

What I have audited
The consolidated financial statements and the separate financial statements comprise:






the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2017;
the consolidated and separate statements of comprehensive income for the year then ended;
the consolidated and separate statements of changes in equity for the year then ended;
the consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended; and
the notes to the consolidated and separate financial statements, which include a summary of significant
accounting policies.

Basis for opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate
financial statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance with the
Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for
Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the consolidated
and separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these
requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
my opinion.

Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the
consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in the context
of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon,
and I do not provide a separate opinion on these matters.
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Key audit matter

How my audit addressed the key audit matter

Valuation of goodwill
Refer to Notes 4 and 16 to the consolidated and
separate financial statements on critical accounting
estimates and judgements and goodwill.
The Group’s goodwill was attributable to the following
Cash Generating Units (CGUs) Paradise Green
Energy Co., Ltd. (PGE) of Baht 52.32 million; Satuk
Biomass Co., Ltd. (SATUEK) of Baht 40.00 million;
and UWC Amphan Biomass Co., Ltd. (UAB) of Baht
6.29 million. The Group was required to test goodwill
for impairment at least annually.

My key procedures included:


Obtaining, understanding and evaluating
management’s cash flow forecasts and the
process by which the forecasts were developed;



Agreeing the cash flow forecasts with the
approved budgets set by management;



Challenging management’s key assumptions,
such as for revenue, revenue growth, profit
margin and discount rates and against the
economic and industry outlook, taking into
account the sensitivity of the changes in the
goodwill balance in the respective assumptions;
and



Testing the mathematical accuracy and considering
the appropriateness of cash flows including in
the forecasted cash flows model.

I focused on this area because the goodwill balance is
material to the financial statements. Goodwill recoverable
amounts are based on management judgments of
variables such as revenue, revenue growth, profit margin
and discount rates.
Management tested the impairment of goodwill by:
1. Determining the recoverable amount of goodwill
from the value-in-use for each CGU using a
discounted cash flow (DCF) model. The cash
flows of PEG are based on forecast cash flows
(revenues, expenses and capital expenditure)
for CGU for the next five years, with a terminal
zero growth rate applied to the fifth year cash
flows. The cash flows of SATUEK and UAB are
based on forecast cash flows (revenues,
expenses and capital expenditure) for each
CGU for the remaining periods of power
purchase agreements. These cash flows are
then discounted to net present value using the
weighted average cost of capital (WACC), and

Based on my procedures, I noted the key assumptions
used by management were supportable and appropriate in
light of the current environment and circumstances.

2. Comparing the result of value-in-use for each
CGU to their respective book values and
determining whether to record an impairment
provision if the DCF values in use are less than
the book values.
Based on the annual goodwill impairment test,
management concluded that impairment loss on of
PGE’s goodwill of Baht 52.32 million was recorded in
the consolidated financial statements. The key
assumptions are disclosed in note 16 to the
consolidated and separate financial statements.
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Key audit matter

How my audit addressed the key audit matter

Impairment of investment in associate and
joint venture
Refer to note 2 and note 13 to the consolidated and
separate financial statements on significant accounting
policies, investments subsidiaries, associates and
interests in joint ventures.
The Group holds interests in an associate and joint
venture, which is accounted for using the equity
method. When the objective evidence that indicates
impairment is identified, management assessed
impairment by comparing the recoverable amounts of
the interest in the associate and joint venture with
their carrying amounts.
As at 31 December 2017, due to a downturn in the
market, the Group found the carrying amount of an
investment in Dimet (Siam) Public Co., Ltd.
(DIMET), an associate with ownership interest of
24.50%, exceeded its market value. Hence, the
Group assessed impairment on this investment by
comparing its recoverable amount with its carrying
value. The recoverable amount is the higher of its
fair value less cost to sell and its value-in-use. The
value-in-use is determined by the enterprise
discounted free cash flow model. Based on the
assessment result, the impairment loss on DIMET
of Baht 110.75 million, which is a major portion of
total impairment loss on investment in associates
and joint ventures of Baht 165.70 million, was
recorded in the consolidated financial statements.
I focused on this area because the impairment loss
of the investment in associates is material to the
consolidated financial statements
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My key procedures included:
•

Evaluating management’s process for preparing
its impairment assessment and evaluating
management’s experience in prior years and the
critical judgement made in the assessment;

•

Assessing the recoverable amount based on its
fair value less cost to sell by reference to the fair
value amount to the bid price listed in MAI’s
market;

•

Assessing the recoverable amount based on its
value-in-use as determined by the enterprise
discounted free cash flow model, reviewing
documentation supporting key judgements and
assumptions, and considering external evidence
and the historical accuracy of management’s
assumptions and forecasts, particularly the
growth rate, the margin and the discount rate,

•

Reconciling input data to supporting evidence,
such as approved budgets;

•

Testing the mathematical accuracy and considering
the appropriateness of cash flows included in the
enterprise discounted free cash flow model; and

•

Checking the sensitivity analysis around the key
assumptions, to ascertain the extent to which
adverse changes, both individual or in
aggregate, would result in the investment being
impaired.

Based on the procedures performed, the key assumptions
and estimates made by management were reasonable
regarding to supported evidence, appropriated with
current circumstance and consistent with my understanding.

Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the
annual report, but does not include the consolidated and separate financial statements and my auditor’s report
thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I will not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to read the
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information
is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to the audit committee.

Responsibilities of the directors for the consolidated and separate financial statements
The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as the directors determine is necessary to
enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, the directors are responsible for assessing the
Group and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Group
and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The audit committee assists the directors in discharging their responsibilities for overseeing the Group and the
Company’s financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an
audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements
can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate
financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional scepticism
throughout the audit. I also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a
material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Group and the Company’s internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by the directors.
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•

Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Group and the Company’s ability to continue as a going concern.
If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the
related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to
cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit
opinion.

I communicate with the audit committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide the audit committee with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be
thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the audit committee, I determine those matters that were of most significance
in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are therefore the key
audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure
about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated
in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public
interest benefits of such communication.
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

Pisit Thangtanagul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4095
Bangkok
23 February 2018
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Financial Position
As at 31 December 2017

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

8

184,553,022

661,196,460

25,549,622

54,943,567

Short-term investments

9

630,080,130

330,588,280

163,775,749

173,687,780

Trade and other receivables

10

941,499,921

659,196,983

13,389,799

9,118,121

Current portion of receivables under
35,147,008

32,453,392

-

-

Short-term loans

finance lease agreements
11

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

Inventories

12

793,826,080

625,766,062

-

-

47,023,383

28,358,783

3,874,913

3,684,107

2,640,988,434

2,350,059,960

330,630,083

295,973,575

219,233,024

179,525,000

-

-

197,830,644

232,977,652

-

-

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted cash at bank

32

Receivables under finance lease
agreements
Investment in subsidiaries

13.1

-

-

975,248,195

1,061,677,651

Investment in associate

13.2

122,076,045

227,212,163

-

-

Investment in joint venture

13.3

-

59,471,525

-

-

Investment property

14

404,688,426

404,735,426

404,688,426

404,735,426

Property, plant and equipment

15

1,885,938,651

1,797,554,411

1,096,102

4,694,242

Goodwill

16

46,288,517

98,604,170

-

-

Intangible assets

17

377,687,045

426,844,617

15,964

20,924

Deferred tax assets

18

76,337,792

79,503,802

72,384,897

59,387,145

81,906,172

71,142,050

1,419,737

841,857

Total non-current assets

3,411,986,316

3,577,570,816

1,454,853,321

1,531,357,245

Total assets

6,052,974,750

5,927,630,776

1,785,483,404

1,827,330,820

Other non-current assets

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Financial Position (Cont’d)
As at 31 December 2017

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

19

325,510,525

303,026,596

-

59,720,143

Trade and other payables

20

576,109,354

355,610,842

9,754,688

9,883,231

Debentures

19

800,000,000

-

-

-

19

24,960,000

24,960,000

-

-

19

8,114,431

9,549,734

-

-

Income tax payable

16,886,434

-

10,239,840

-

Other current liabilities

34,721,902

28,627,415

396,593

402,550

1,786,302,646

721,774,587

20,391,121

70,005,924

19

-

800,000,000

-

-

19

24,520,000

49,480,000

-

-

19

9,400,059

13,644,662

-

-

18

200,092,793

253,715,937

-

-

59,985,841

34,937,866

-

-

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

350,483,285

1,200,383,245

5,356,785

4,463,233

2,136,785,931

1,922,157,832

25,747,906

74,469,157

Notes

Liabilities and equity

Current liabilities

Bank overdrafts and short-term
borrowings from financial
institutions

Current portion of long-term
borrowings from financial
institutions
Current portion of liabilities
under finance lease agreement

Total current liabilities

Non-current liabilities

Debentures
Long-term borrowing from
financial institutions
Liabilities under finance lease
agreements
Deferred tax liabilities
Deferred income
Employee benefit obligations

Total non-current liabilities

Total liabilities

21

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Financial Position (Cont’d)
As at 31 December 2017

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

22

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

1,117,712,067

22

745,141,378

745,141,378

745,141,378

745,141,378

22

891,304,563

891,304,563

891,304,563

891,304,563

24

29,769,475

29,423,562

29,769,475

29,423,562

289,596,328

449,745,668

93,520,082

86,992,160

90,194,118

73,208,187

-

-

1,315,224

957,286

-

-

(61,253)

-

-

-

425,834,102

254,171,526

-

-

owners of the parent

2,473,093,935

2,443,952,170

1,759,735,498

1,752,861,663

Non-controlling interests

1,443,094,884

1,561,520,774

-

-

Total equity

3,916,188,819

4,005,472,944

1,759,735,498

1,752,861,663

Total liabilities and equity

6,052,974,750

5,927,630,776

1,785,483,404

1,827,330,820

Notes
Liabilities and equity (Cont'd)
Equity
Share capital
Authorised share capital
Ordinary shares,
1,117,712,067 shares at
par value of Baht 1 each
Issued and paid-up share capital
Ordinary shares,
745,141,378 shares at
par value of Baht 1 each
Share premium
Retained earnings
Appropriated - Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity
Revaluation surplus on land
Unrealised gain on revaluation of
available-for-sale securities
Translation on financial statements
Changes in controlling
interest in subsidiaries
Equity attributable to

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2017

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

1,560,583,461

1,162,954,159

-

-

932,131,645

782,096,508

-

-

Revenues
Revenue from sales
Revenue from services
Profit (loss) from investment

9

(30,743,621)

(32,053,782)

155,009,580

(33,524,250)

Other income

25

88,578,178

67,986,503

8,714,840

25,919,181

2,550,549,663

1,980,983,388

163,724,420

(7,605,069)

1,471,822,385

1,072,718,977

-

-

852,732,145

725,383,209

-

-

Total revenues
Expenses

26

Cost of goods sold
Cost of services
Selling expenses

39,820,742

37,109,070

-

-

240,326,534

277,671,610

37,286,690

37,437,054

56,811,473

65,246,594

1,488,487

2,682,624

Other expenses

237,713,790

9,017,563

91,920,629

57,448,439

Total expenses

2,899,227,069

2,187,147,023

130,695,806

97,568,117

(6,261,215)

(2,838,561)

-

-

(354,938,621)

(209,002,196)

33,028,614

(105,173,186)

44,461,883

48,665,092

(26,110,360)

11,245,437

(310,476,738)

(160,337,104)

6,918,254

(93,927,749)

-

(2,514,197)

-

-

(310,476,738)

(162,851,301)

6,918,254

(93,927,749)

(8,316,383)

(3,523,457)

(55,524)

(112,417)

54,122,900

-

-

-

(9,161,303)

855,157

11,105

22,483

1,921,062

1,570,305

-

-

(1,389,449)

(2,444,800)

-

-

Administrative expenses
Finance costs

Shares of result of investment - equity method

13.2

Profit (loss) before income tax expense
Income tax revenue (expense)

27

Profit (loss) from continuing operations
Loss from discontinued operations
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income
Item that will not be reclassified to profit or loss
Remeasurements of post-employment
benefit obligations
Gains on revaluation of land

21

Income tax relating to items that
will not be reclassified to profit or loss
Item that will be reclassified to profit or loss
Unrealised gain from revalue of
available-for-sale securities
Less Reclassify of realised gain to profit or loss
Currency differences on translation

(156,138)

-

-

-

Income tax relating to items that will be reclassified

(173,244)

(723,423)

-

-

36,847,445

(4,266,218)

(44,419)

(89,934)

(273,629,293)

(167,117,519)

6,873,835

(94,017,683)

Other comprehensive income
for the year, net of tax
Total comprehensive income
for the year

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Comprehensive Income (Cont’d)
For the year ended 31 December 2017

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

Owners of the parent

(156,664,553)

(123,199,070)

6,918,254

(93,927,749)

Non-controlling interests

(153,812,185)

(39,652,231)

-

-

(310,476,738)

(162,851,301)

6,918,254

(93,927,749)

Owners of the parent

(142,520,811)

(125,211,664)

6,873,835

(94,017,683)

Non-controlling interests

(131,108,482)

(41,905,855)

-

-

(273,629,293)

(167,117,519)

6,873,835

(94,017,683)

(0.2102)

(0.1640)

0.0093

(0.1261)

-

(0.0013)

-

-

(0.2246)

(0.1675)

0.0093

-

-

(0.0016)

-

-

Note

Profit (loss) attributable to:

Total comprehensive income
attributable to:

Earnings per share

28

Basic
From continuing operations
From discontinued operations
Diluted
From continuing operations
From discontinued operations

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Changes in Equity
For the year ended 31 December 2017

รายงานประจำาปี 2560

Consolidated financial statements
Attributable to owners of the parent
Retained earnings

Other components of equity
Other comprehensive income
Unrealised gain on

Currency

Changes in

revaluation of

translation

controlling

Total

Non-

Gain on land

available-for-sale

on financial

interest in

owners

controlling

Total

revaluation

securities

statements

subsidiaries

of the parent

interests

equity

Issued and

Notes

fully paid-up

Share

Appropriated

share capital

premium

- legal reserve

Unappropriated

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

745,141,378

891,304,563

29,423,562

574,472,602

73,208,187

1,442,016

-

245,140,717

2,560,133,025

1,669,146,229

4,229,279,254

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450,000

450,000

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(48,604,705)

(48,604,705)

Opening balance at 1 January 2016
Changes in equity for the year
Proceeds from share issued and paid-up - subsidiary
Addition of investment in subsidiaries by purchasing
share from non-controlling interest
Dilution from change in holding

-

-

-

-

-

-

-

(64,670)

(64,670)

64,670

-

Disposal of investments in subsidiary - RWI

proportions in subsidiaries

-

-

-

-

-

-

-

1,906,897

1,906,897

(2,013,459)

(106,562)

Dividends paid by subsidiary

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(15,995,692)

(15,995,692)

Acquisition in subsidiary's shares by non-controlling
-

-

-

-

-

-

-

(17,326)

(17,326)

379,586

362,260

Gain on sales of subsidiary's warrants

interest through warrants exercise

-

-

-

-

-

-

-

7,205,908

7,205,908

-

7,205,908

Total comprehensive income for the year

-

-

-

(124,726,934)

-

(484,730)

-

-

(125,211,664)

(41,905,855)

(167,117,519)

Closing balance at 31 December 2016

745,141,378

891,304,563

29,423,562

449,745,668

73,208,187

957,286

-

254,171,526

2,443,952,170

1,561,520,774

4,005,472,944

Opening balance at 1 January 2017

745,141,378

891,304,563

29,423,562

449,745,668

73,208,187

957,286

254,171,526

2,443,952,170

1,561,520,774

4,005,472,944

-

Changes in equity for the year
-

-

-

-

-

-

-

169,417,722

169,417,722

-

169,417,722

13.1

-

-

-

-

-

-

-

5,237,791

5,237,791

13,439,169

18,676,960

13.1

-

-

-

-

-

-

-

(171,222)

(171,222)

9,550,031

9,378,809

-

-

-

-

-

-

-

-

-

301,472

301,472

-

-

-

-

-

-

-

(2,821,715)

(2,821,715)

(10,608,080)

(13,429,795)

Gain on sales of subsidiary's warrants
Disposal of investments in subsidiary
Acquisition in subsidiary's shares by non-controlling
interest through warrants exercise
Addition of investment in subsidiaries by purchasing
share from non-controlling interest
Changes in controlling interest in subsidiaries
Appropriation to legal reserve

-

-

345,913

(345,913)

-

-

-

-

-

-

-

Total comprehensive income for the year

24

-

-

-

(159,803,427)

16,985,931

357,938

(61,253)

-

(142,520,811)

(131,108,482)

(273,629,293)

Closing balance at 31 December 2017

745,141,378

891,304,563

29,769,475

289,596,328

90,194,118

1,315,224

(61,253)

425,834,102

2,473,093,935

1,443,094,884

3,916,188,819

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.

Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Changes in Equity (Cont’d)
For the year ended 31 December 2017

Separate financial statements
Retained earnings

Issued and

Shares to be issued

paid-up

from exercise

Appropriated

Total

share capital

Share premium

of warrants

- legal reserve

Unappropriated

equity

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

745,141,378

891,304,563

-

29,423,562

181,009,843

1,846,879,346

Total comprehensive income for the year

-

-

-

-

(94,017,683)

(94,017,683)

Closing balance at 31 December 2016

745,141,378

891,304,563

-

29,423,562

86,992,160

1,752,861,663

Opening balance at 1 January 2017

745,141,378

891,304,563

-

29,423,562

86,992,160

1,752,861,663

-

-

-

-

6,873,835

6,873,835

-

-

-

345,913

(345,913)

-

745,141,378

891,304,563

-

29,769,475

93,520,082

1,759,735,498

Notes

Opening balance at 1 January 2016
Changes in shareholders' equity for the year

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

Changes in shareholders' equity for the year
Total comprehensive income for the year
Current period legal reserve

Closing balance at 31 December 2017

24

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December 2017

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

(354,938,617)

(211,516,393)

33,028,614

(105,173,186)

Cash flows from operating activities
Profit (loss) before income tax
Adjustments for:
Depreciation and amortisation

26

183,429,725

172,639,700

2,411,443

1,406,152

Interest income

25

(35,552,904)

(32,309,996)

(4,661,375)

(8,425,042)

Interest expenses

26

56,811,473

65,246,594

1,488,487

2,682,624

Dividend income

25

(981,564)

(240,000)

(981,564)

(10,568,008)

Doubtful accounts (reversal)
Doubtful accounts on loans

(5,318,029)

8,506,366

(60,000)

(60,000)

26

-

9,475,508

8,000,000

21,475,508

26

(1,896,876)

283,687

-

-

-

83,842,859

35,454,488

Loss of allowance for decline in value
of inventories (Reversal)
Loss on impairment of investment in subsidiary

26

Loss on impairment of non-current assets

15

22,402,859

599,951

-

518,443

Write-off equipment

15

125,546

1,579

-

1,579

(443,301)

-

77,770

-

2,406,925

-

2,406,925

-

33,691,788

53,445,390

33,691,788

53,445,390

(Gain) Loss on disposal of equipment
Write-off warrants held as trading securities

9

Unrealised loss on change in fair value
of trading securities
Unrealised gain on change in fair value
of trading securities in mutual fund

(60,200)

(1,054)

(60,200)

(1,054)

(2,039,616)

(8,530,816)

(2,039,616)

(8,530,811)

(Gain) loss on sales of warrants held as trading securities

(726,346)

1,733

(726,346)

1,733

Gain on sales of trading securities in mutual fund

(934,497)

-

(505,483)

(9,007,385)

Gain on sales of trading securities

Gain on sales of subsidiary's warrants held
as trading securities

9

Gain on sales of available-for-sale securities
Gain on sales of long-term investment
Gain on sales of investments in joint ventures
Gain on sales of investments in subsidiaries

9

Unrealised gain on exchange rate

-

-

(170,376,837)

(2,023,447)

(4,182,533)

-

-

-

(3,594,452)

-

(3,594,452)

-

(13,739,616)

-

-

-

878,142

(17,399,811)

(2,383,621)

(2,163,672)

3,316

-

-

Employee benefit obligations
- Benefit expense

21

6,152,146

6,523,097

838,028

580,397

13.2

6,261,215

2,838,561

-

-

Loss on impairment of investment in joint venture

13

54,946,525

-

Loss on impairment in goodwill

16

Share of result of investment - equity method

Loss on impairment of investment in associate

52,315,653

-

110,754,937

-

(256,483,039)

(37,181,624)

(601,189)

(1,149,146)

(2,693,616)

28,088,484

-

-

(169,985,477)

10,893,254

-

-

(8,368,853)

(10,826,952)

(277,815)

(291,296)

Changes in operating assets and liabilities
Trade and other receivables
Receivable under finance lease agreement
Inventories
Other current assets
Other non-current assets

(10,764,122)

13,653,738

(577,880)

-

Trade and other payables

234,723,179

(49,099,905)

(128,543)

(490,640)
-

Deferred income
Employee benefit obligations - benefit payment
Other current liabilities
Other non-current liabilities
Cash (used in) generated from operations
Interest received
Interest paid
Income tax refund received
Income tax paid
Net cash used in operating activities

21

25,047,975

21,189,579

-

(6,588,718)

(6,398,146)

-

-

6,094,486

2,458,586

(5,957)

42,535

-

(4,612,524)

-

-

(66,798,461)

14,493,253

(32,616,702)

(34,065,792)

35,382,065

37,392,359

1,050,886

9,054,553

(55,975,868)

(56,872,469)

(1,820,410)

(2,898,515)

21,456,240

24,609,834

-

-

(48,489,693)

(40,108,404)

(28,857,167)

(11,491,293)

(114,425,718)

(20,485,427)

(62,243,393)

(39,401,047)

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statements of Cash Flows (Cont’d)
For the year ended 31 December 2017

Notes

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht
(56,841,138)

Cash flows from investing activities
Acquisition of trading securities
Acquisition of trading securities in mutual fund
Acquisition of warrants held as trading securities

(73,692,733)

(56,841,138)

(73,692,733)

(146,605,429)

-

(146,605,429)

-

(2,190,969)

-

(2,190,969)

-

Acquisition of held-to-maturity securities

9

(82,858,254)

(62,710,904)

-

-

Acquisition of available-for-sale securities

9

(511,760,000)

(207,922,000)

-

-

(10,262,372)

(617,840,498)

-

(95,490,992)

13.2

(11,880,034)

(228,860,983)

-

-

-

(53,225,000)

-

-

Acquisition of investments in subsidiary, net
Acquisition of investments in associate
Acquisition of investments in joint venture
Cash paid for short-term loans to related party

29.6

Acquisition of equipment
Acquisition of intangible assets

17

Proceeds from refunded deposit for acquisition subsidiaries
Proceeds from sales of trading securities
Proceeds from disposal of warrants held for trading

(9,347,802)

(119,775,988)

(82,500,000)

(15,900,000)

(192,471,587)

(281,260,710)

(82,104)

(1,893,204)

(132,100)

(530,979)

-

(24,800)

-

9,000,000

-

-

16,366,906

62,367,618

16,366,906

62,367,618

2,917,315

9,216

2,917,315

9,216

Proceeds from sale of available-for-sale securities

174,700,000

389,579,108

Proceeds from sales of trading securities' in mutual fund

293,431,017

-

139,000,000

-

Proceeds from disposals of subsidiaries warrants held for trading

-

-

211,726,710

9,007,385

Proceeds from sales of long-term investment

-

39,294,453

-

39,294,453

Receipt from sale of investment in joint venture

-

66,000,000

-

-

-

Proceeds from sales of investment in subsidiary

13.1

-

134,800,000

19,986,408

2,681,449

Receipt from short-term loans to related parties

29.6

-

183,935,988

5,000,000

57,120,000

-

37,062,500

-

37,062,500

560,982

2,797,612

1,330,000

-

981,564

240,000

981,564

10,568,006

(39,708,024)

(976,691)

-

-

(591,951,520)

(704,858,396)

92,237,668

47,960,493

59,720,144

Receipt from long-term loans to related party
Proceeds from disposals of equipment
Dividends received

25

Increase in restricted cash
Net cash (used in) provided by investing activities
Cash flows from financing activities
Proceeds from short-term borrowings from financial institutions
Proceeds from long-term borrowings from financial institutions

19

Proceeds from issuance of debentures
Proceeds from loan from related parties
Proceeds from sale of subsidiary's warrants
Proceeds from exercise of subsidiaries' warrants

344,830,067

59,720,144

-

(24,960,000)

-

-

-

-

800,000,000

-

-

-

-

-

15,000,000

211,726,710

9,007,385

-

-

-

357,930

-

-

-

450,000

-

-

Proceeds from issuing ordinary share of subsidiary
paid by non-controling interest
Proceeds from exercising warrants by non-controlling
interest of subsidiary from issued shares
Proceeds from sale of investment in subsidiary with no loss control

23

9,336,003

-

-

-

13.1

19,986,408

2,681,449

-

-

-

(2,336,287)

-

-

-

-

-

(75,000,000)

(339,388,220)

(104,000,000)

(59,388,220)

-

Acquisition of investment in subsidiary from
non-controling interest
Repayment to loan to related parties
Repayment to short-term borrowings from
financial institutions
Repayment to long-term borrowings from
financial institutions
Repayment to liabilities under finance lease agreements
Dividends paid
Net cash provided by (used in) financing activities

-

(24,960,000)

-

-

(9,731,684)

(149,479)

-

-

-

(15,995,692)

-

-

211,799,284

724,775,449

(59,388,220)

(279,856)

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Statements of Cash Flows (Cont’d)
For the year ended 31 December 2017

Notes
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Effects of exchange rate
Cash and cash equivalents at end of the year

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

(494,577,954)

(568,374)

(29,393,945)

8,279,590

661,196,460

661,764,834

54,943,567

46,663,977

(1,389)

-

166,617,117

661,196,460

25,549,622

54,943,567

For the purposes of the statement of cash flows,
cash and cash equivalents comprise the following:
Cash and cash equivalents

8

184,553,022

661,196,460

25,549,622

54,943,567

Bank overdrafts

19

(17,935,905)

-

-

-

166,617,117

661,196,460

25,549,622

54,943,567

166,617,117

661,196,460

-

-

-

-

-

-

Cash and cash equivalents consists of
- from continuing operations
- from discontinued operations
Significant non-cash transactions
- Acquisition of equipment which has not been paid
- Acquisition of assets by means of finance lease

475,479

6,051,759

-

-

4,051,081

1,333,162

-

-

The notes to the consolidated and separate financial statements on pages 439
16 to 560
76 form an integral part of the financial statements.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

1

General information
Capital Engineering Network Public Company Limited (“the Company”), is incorporated in Thailand and is
registered as a listed Company in the Stock Exchange of Thailand on 10 May 1991. The address of the Company’s
registered office is as follows:
900/15, 19th Floor, SVOA Tower, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok.
The company is a holding company.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as the Group.
The principal subsidiaries’ operation of the Group are summarised as follows:
Name of the entity

Type of business

1. Rayong Wire Industries Public Company Limited
(“RWI”)

Manufacturing and distributing prestressed concrete
wire, prestressed concrete strand wire and welding wire

2. Ua Withya Public Company Limited (“UWC”)

Manufacturing and distributing industrial equipment and
transmission line towers, telecommunication towers, and
distributing substation steel structures

3. Enesol Company Limited (“ENS”)

Manufacturing and distributing electricity and heat energy

4. Pipe Line Engineering Company Limited (“PLE”)

Construction and tunnel

5. Evergreen Biomass Company Limited (“EBM”)

Distributing fuel for power plant

6. WJC Enterprise Co., Ltd. (“WJC”)

Fabrication construction and design

7. Paradise Green Energy Company Limited (“PGE”)

Biogas power plant business, and selling agricultural
products and by products

8. UWC Komen Biomass Company Limited (“UKB”)

Biomass power plant project

9. UWC Solar Company Limited (“SLR”)

Solar power plant

10. Satuek Biomass Co., Ltd. (“SATUEK”)

Biomass power plant project

11. UWC Amphan Biomass Company Limited (“UAB”)

Biomass power plant project

12. Green Energy Planatation Company Limited (“GEP”) Manufacturing and selling agricultural products
13. UWCC (Cambodia) Company Limited (“UWCC”)

Manufacturing and selling woodchips

This Group consolidated and separate financial statements were authorised for issuing by the Board of Directors
on 23 February 2018.
2

Accounting policy
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated and separate financial
statements are set out below:
2.1

Basis of preparation
The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai generally
accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting
Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of
the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act.
The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention,
except short-term investment (Note 2.6) and land (Note 2.9) as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise
judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher
degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the
consolidated financial statements are disclosed in Note 4.
An English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared from the
statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in
interpretation between the two language, the Thai language statutory financial statements shall prevail.

16
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2

Accounting policy (Cont’d)
2.2

Revised financial reporting standards, and related interpretations
Revised financial reporting standards and interpretations are effective for accounting periods beginning on
or after 1 January 2017 and 2018.
The Group’s management assessed and considered that the revised standards will not have a material
impact on the Group.

2.3

Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The
Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the
entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the
Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method to account for business combinations, except business
combination under common control. The consideration transferred for the acquisition of a
subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of
acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the
fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement.
Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and
contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values
at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognises any noncontrolling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s
previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date; any
gains or losses arising from such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the Group is regcognised at fair value at the
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is
deemed to be an asset or liability is recognised in profit or loss. Contingent consideration that is
classified as equity is not re-measured, and its subsequent settlement is accounted for within
equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the
acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the
fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of
consideration transferred, non-controlling interest recognise and previously held interest
measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a
bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains or loss on transactions between group
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides
evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been
changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less
impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.
A list of the Group’s principal subsidiaries are set out in Note 13.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2

Accounting policies (Cont’d)
2.3

Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d)
(2)

Transactions with non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of
the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration
paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is
recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in
equity.

(3)

Disposal of subsidiaries
When the Group ceases to have control it shall ceased to consolidate its subsidiaries. Any
retained interest in the entity is re-measured to its fair value, with the change in carrying amount
recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of
subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.
In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that
entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

(4)

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally
accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in
associates are accounted for using the equity method of accounting.

(5)

Joint arrangements
Investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending
on the contractual rights and obligations of each investor, rather than the legal structure of the joint
arrangements.
Joint operations
A joint operation is a joint arrangement whereby the Group has rights to the assets, and obligations
for the liabilities relating to the arrangement. The Group recognises its direct right to the assets,
liabilities, revenues and expenses of joint operations and its share of any jointly held or incurred
assets, liabilities, revenues and expenses. These have been incorporated in the financial statements
under the appropriate headings.
Joint venture
A joint venture is a joint arrangement whereby the Group has rights to the net assets of the
arrangement. Interests in joint ventures are accounted for using the equity method.
A list of the Group’s principal joint venture are set out in Note13.
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Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2

Accounting policies (Cont’d)
2.3

Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d)
(6)

Accounting under equity method
Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is
increased or decreased to recognise the investor’s share of the profit or loss of the investee after the
date of acquisition. The Group’s investment in associates includes goodwill identifies on acquisition.
If the ownership interest in associates is reduced but significant influence is retained, only a
proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is
reclassified to profit or loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest
in an associates is recognise in profit or loss.
The Group’s share of its associates post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or
loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in
other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against
the carrying amount of the investment. When the Group’s share of losses in associates equals or
exceeds its interest in the associates, together with any long-term interests that, in substance,
form part of the entity’s net investment in the associates, the Group does not recognise further
losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associates.
The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the
investments in the associates are impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of
impairment as the difference between the recoverable amount of the investments and its carrying
value and recognises the amount adjacent to share of profit (loss) of associates in profit or loss.
Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the
extent of the Group’s interest in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the
transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of
associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted
by the Group.

(7)

Separate financial statement
In the separate financial statements, investments in subsidiaries and associates are accounted for
at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from
contingent consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.

2.4

Foreign currency translation
(a) Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’).
The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the
Group’s presentation currency.
(b) Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions or valuation where items are re-measured. Foreign
exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation
at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are
recognised in the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely,
when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange
component of that gain or loss is recognised in profit and loss.
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Accounting policies (Cont’d)
2.4

Foreign currency translation (Cont’d)
(c) Group companies
The results and financial position of all of the Group’s entities (none of which has the currency of a
hyper-inflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency
are translated into the presentation currency as follows:




Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the
closing rate at the date of that statement of financial position;
Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at average
exchange rates; and
All resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as
assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate.
2.5

Cash and cash equivalents
In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with
banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less and bank
overdrafts. In the statements of financial position, bank overdrafts are shown in current liabilities.

2.6

Investments
Investments other than investments in subsidiaries, associates and joint ventures are classified into the
following four categories: (1) trading investments; (2) held-to-maturity investments; (3) available-for-sale
investments; and (4) general investments.
The classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired. Management
determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates
such designation on a regular basis.
1.

Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations
in price are classified as trading investments and included in current assets.

2.

Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are
classified as held-to-maturity.

3.

Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to
liquidity needs or changes in interest rates, are classified as available-for-sale.

4.

Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments.

All categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration
paid plus transaction cost.
Trading investments and available for sale investments are subsequently measured at fair value. The
unrealised gains and losses of trading investments are recognised in profit or loss. The unrealised gains
and losses of available for sale investments are recognised in other comprehensive income.
Held-to-maturity investments are carried at amortised cost using the effective yield method less impairment
loss.
General investments are carried at cost less impairment loss.
A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If
the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to
profit or loss.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount
is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Company's holding of a
particular investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined
by the weighted average carrying amount of the total holding of the investment.
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2.7

Trade and other receivables
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at the
remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding
amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference between the carrying amount of
the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written-off during the year in
which they are identified and recognised in profit or loss within administrative expenses.

2.8

Inventories
Inventories of the Group comprises raw materials (steel), industrial goods, agricultural products, biomass
materials, factory supplies and work in progress.
Inventories are stated at the lower of either the cost and the net realisable value.
The cost of raw materials (steel), agricultural products, biomass materials, factory supplies and work in
progress is determined by the weighted average method and the cost of industrial goods is determined
by the first-in, first-out method.
The cost of finished goods comprises the purchase cost, conversion cost and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured inventories
and work in progress, the cost of goods is determined by the weighted average method, considered an
appropriate cost allocation of production overheads. It is based on normal operating capacity.
Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less applicable
variable selling expenses. Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective
inventories.

2.9

Property, plant and equipment
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuers every 3 years. All other
property, plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation. Historical cost
includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the
Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in
which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income
and shown as gain on asset revaluation in equity. Decreases that offset previous increases of the same
asset are charged in other comprehensive income and debited against gain on asset revaluation directly in
equity; all other decreases are charged to profit or loss.
Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to
allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Buildings and improvements
Hydroelectric power plants
Machinery and equipment
Tunnel boring machinery
- Useful lives
Furniture, fixtures, and office equipment
Vehicles

10 - 20 years
15 years (Based on agreement)
5 - 15 years
5 - 15 years
5 - 10 years
5 years
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2.9

Property, plant and equipment (Cont’d)
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each
reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying
amount is greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are
recognised within ‘Other gain/loss - net’ in profit or loss.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are transferred to
retained earnings.

2.10

Investment property
Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by
the companies in the consolidated Group, is classified as investment property. Investment property also
includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs
Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future
economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an
investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
After initial recognition, investment property is carried at cost less any accumulated depreciation and any
accumulated impairment losses.
Land is not depreciated. Depreciation on other investment properties is calculated using the straight line
method to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Building

20 years

Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future
economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an
investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
2.11

Goodwill
At the date of acquisition. Goodwill on acquisitions of subsidiaries is separately reported in the consolidated
statement of financial position.
Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses.
Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity include the
carrying amount of goodwill relating to the entity sold.
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made
to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the
business combination in which the goodwill arose, identified according to operating segment.
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2.12

Intangible assets
Computer software licenses
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring
to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5 - 10 years.
Cost of gas branch piping system
Cost of gas branch piping system have a finite useful life and are carried at cost less accumulated
amortisation, and impairment (if any). Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate
the cost of gas branch piping system over their estimated useful lives of 15 years.
Right to sale under Power Purchase Agreement
The right to sale under Power Purchase Agreements arising on acquisitions of subsidiary is amortised over
the periods of the Power Purchase Agreements, which are between 8 to 13 years. Amortisation is calculated
using the straight-line method.

2.13

Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and are
tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds its
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and
value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which
there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2.14

Leases - Where a Group is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from
the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.
Leases of land, plant and equipment where the Group has substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at
the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate
on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are
included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss
over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the
liability for each period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over
the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
Leases - Where a Group is the lessor
When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is
recognised as a receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the
receivable is recognised as unearned finance income. Lease income is recognised over the term of the
lease using the net investment method, which reflects a constant periodic rate of return. Initial direct
costs are included in initial measurement of the finance lease receivable and reduce the amount of
income recognised over the lease term.
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2.15

Borrowing
Borrowing are recognised initially at fair value, net of transactions costs incurred. Borrowings are
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and the
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective yield
method.
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent
that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the
draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility
will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the
period of the facility to which it relates.
Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date.
Borrowing costs
General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of
qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their
intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are
substantially ready for their intended use or sale.
Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure
on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.
All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

2.16

Current and deferred income taxes
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss,
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity.
In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at
the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate
taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations
in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on
the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial
statements.
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in
a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting
nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted
or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred
income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred income tax is provided on
temporary differences arising from investments in subsidiaries, associates and joint arrangements, except
where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that
the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.
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2.17

Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when
incurred.
Defined contribution plans
The Group participates in a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets for which are
held in a separate trustee-administered fund and are managed by a licensed Fund Manager. The Group
has no legal or constructive obligations to pay further contributions once the contributions have been paid.
The contributions are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions
are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is
available.
Retirement benefit
A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit
plans define an amount of retirement benefit that an employee will receive on retirement, usually depends
on one or more factors such as age, years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit retirement plans is
the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit
obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The
present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash
outflows using market yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits
will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they
arise. They are included in retained earnings in the statements of changes in equity.
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

2.18

Provisions
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past
events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount
has been reliably estimated. Restructuring provisions comprise lease termination penalties and employee
termination payments. Provisions are not recognised for future operating losses.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement
is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the
likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the
obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the
risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognised as
interest expense.
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2.19

Share capital
Ordinary shares is classified as equity.
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in
equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.
Where any companies within the Group purchases the Company’s equity share capital (treasury shares),
the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is
deducted from equity attributable to the Company’ s equity holders until the shares are cancelled or
reissued. Where such shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly
attributable incremental transact costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to
the Company’s equity holders.

2.20

Warrants
Group as an issurer
Warrants are issued to existing shareholders to subscribe for ordinary shares. Proceeds from issuing
warrants (if any) net of related expenses are shown under “Warrants” in shareholders’ equity when the
warrants are issued. Proceeds from exercised warrants net of related expenses are shown under share
capital.

2.21

Construction contract
A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination
of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions or
their ultimate purpose or use.
When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised
to the extent of contract costs incurred where it is probable those costs will be recoverable. Contract costs
are recognised as expenses in the period in which they are incurred.
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably and it is probable that the contract
will be profitable, contract revenue is recognised over the period of the contract. When it is probable that
total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense
immediately.
Costs incurred in the year in connection with future activity on a contract are excluded from contract costs in
determining the stage of completion. They are presented as inventories, prepayments or other assets,
depending on their nature.
The Group presents as an asset the gross amount due from customers for contract work for all contracts
in progress and for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceed
progress billings. Progress billings not yet paid by customers and retention are included within ‘trade and
other receivables.
The Group presents as a liability the gross amount due to customers for contract work for all contracts in
progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses).
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2.22

Revenue recognition
Sale of goods
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership are
transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with
the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated
costs or the probable return of goods.
Revenue from sale of electricity and heat energy
Revenue from sale of electricity and heat energy is recognised in profit or loss according to the term set
out in the agreement to obtain the right of production and distribution of electricity and heat energy. The
revenue from sale of electricity is calculated basing on the accepted actual delivered electricity shown on
the meter and the average price of each month as set out in the agreement. The revenue from sale of
heat energy is calculated basing on the accepted actual delivered heat energy shown on the meter at the
price of natural gas purchased in each month as set out in the agreement.
Revenue from projects
Revenue from projects is recognised in statement of comprehensive income when the project are
completely inspected by and delivered to the buyer at the Group’s plant because the significant risks and
rewards of ownership have been transferred to the buyer.
For the projects which included transportation to the customer, revenue is recognised in the statement of
comprehensive income when the customer assigned the work and issued the invoice and delivery note
(if any). Assigned work can be classified in proportion to its completion and delivery to the customer.
Revenue from tunnel boring
Revenue from tunnel boring includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in
contract work, claims and incentive payments to the extent that it is probable that they will generated
revenue and are reliable measured. As soon as the outcome of tunnel boring can be estimated reliably,
revenue and costs from tunnel boring are recognised in the profit and loss at the stage of completion of
the work and issuance of the invoice.
An expected loss on a tunnel boring contract and manufacturing services on that project are recognised
immediately in profit or loss.
Rental income
Rental income is recognised in profit or loss according to the terms set out in the agreement, based on
which the installations are due.
Interest income and other income
 Interest income is recognised using the effective interest method.
 Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group has the right to receive payments is

established.
 Income from the sale of raw materials scrap (steel) is recognised when the process of bidding is completed.
 Discounts received, liable for compensation derived from the delay of work, under the agreement are

recognised in the statement of income when receiving approval from the parties.
 Gain from derivative future contracts is recognised when gain (loss) is realised from settlement of

derivative future contracts.
 Others revenues are recognised on accrual basis.

27

450

รายงานประจำาปี 2560

Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2

Accounting policies (Cont’d)
2.23

Dividend distribution
Dividend distribution to the Group’s shareholders is recognised as a liability in the financial statements in the
period in which the dividends are approved by the Group’s shareholders or board of directors.

3

Financial risk management
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates risk, foreign exchange
risk, credit risk, liquidity risk, and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group
does not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system of controls in place
to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The
management continually monitors the Group’s risk management process to ensure that an appropriate balance
between risk and control is achieved.
3.1

Interest rates risk
Interest rates risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the
Group’s operations and its cash flows because certain borrowings have interest rates closed to the
market rate and some are lower. The Group has not hold derivative financial instrument to manage risk
that may incur from interest rate fluctuation.

3.2

Foreign exchange risk
The Group is exposed to immaterial foreign currency risk relating to purchases which are denominated in
foreign currencies. The Group does not enter into forward exchange contracts to hedge liabilities
denominated in foreign currencies.

3.3

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle
its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations, close follow up, and cash and cheque collections in advance before starting a
project are performed on all customers requiring credit over a certain amount.

3.4

Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate
by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.
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Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Group
makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition,
seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are outlined
below:
The significant estimates and assumptions are outlined below:
a)

Business acquisition
The Group determines the fair value of the net identifiable assets by using the purchase price allocation
method. The goodwill is dependent on the fair value of the net assets acquired. The valuation
methodology involves management’s judgement, based on the inputs and assumptions in the model,
which affect the valuation of goodwill.

b)

Estimated impairment of goodwill, property, plant and equipment and intangible assets
The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with accounting
policy stated in Note 2.11. The Group also considers impairment indicator for property, plant and
equipment and intangible assets. The recoverable amounts of cash-generating units have been
determined based on value-in-use calculations. These calculations require the use of estimates. The
change in the assumption used would impact the recoverable amount.

c)

Allowance for doubtful accounts
Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit loss.
The management uses judgment to establish reserves for estimated loss for each outstanding debtor.
The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of percentage of revenues,
analysis of debt aging, collection experience, and taking into account of change in the current economic
environment. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of
allowances for receivable loss and adjustments to the allowances may therefore be required in the future.

d)

Useful lives for property, plant and equipment and intangible assets
The annual depreciation charge is sensitive to the estimated useful lives and residual values allocated to
each type of asset. Useful lives and residual values are assessed annually and change when necessary
to reflect current situation on their remaining useful lives in light of technological change, prospective
economic utilisation and physical condition of the assets concerned.

e)

Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary difference arising between tax bases of
assets and liabilities and their carrying amount for accounting purposes as at the end of reporting date.
Significant management judgment is used in considering whether it is highly probable that the Group will
generate sufficient taxable profits from its future operations to minimize these deferred tax assets. The
Group’s assumptions regarding the future taxable profits and the anticipated timing of minimise of
deductible temporary differences and significant changes in these assumptions from period to period
may have a material impact on financial position and results of operations.

f)

Borrowings
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based upon the borrowing rate
which the director’s expect would be available to the Group at the end of reporting date. The change in
the discount rate would impact the fair value of the borrowings.
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g)

Employee benefits
The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are
determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining
the net cost (income) for employee benefit include the discount rate. Any changes in these assumptions
will have an impact on the carrying amount of employee benefit obligations.
The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that
should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required
to settle the employee benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group
considers the market yield of high-quality government bonds that are denominated in the currency in
which the benefits will be paid.
Other key assumptions for employee benefits are based in part on current market conditions. Additional
information is disclosed in Note 21.

h)

Consolidation of the entity in which the Group holds less than 50%.
Management consider that the Group has de facto control of UWC even though it has less than 50% of
the voting rights. The Group has control and power to govern the financial and operating policies of UWC
and there is no history of other shareholders forming a group to exercise their votes collectively.
Consequently, this investment has been classified as a subsidiary and consolidated to the Group’s
consolidated financial statements.

5

Capital risk management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to build investor, creditor and market confidence
and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital, which the Group
defines as a result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding non-controlling
interest, and also monitors the level of dividends paid to ordinary shareholders.

6

Segment information
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief
operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and
assessing performance of the operating segments, has been identified as the executive committee who makes
strategic decisions. The chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as
presented on the financial statements, principally based on profit (loss) after income tax.
By geographic area
Management considers that the Group operates in a single geographic area, namely in Thailand, and has,
therefore, only one major geographic segment.
By business operation
The Group comprises the following main business segments:
Segment 1: represents the business of investing in other companies
Segment 2: represents the business of manufacturing and distributing prestressed concrete wire, prestressed
concrete strand wire and welding wire
Segment 3: represents the business of manufacturing and distributing steel structures for transmission line
towers, telecommunication towers, substation steel structures and industrial equipment, including
the design and manufacture fabrication
Segment 4:

represents the business of manufacturing and distributing electricity and heat energy

Segment 5: represents the business of construction and tunnelling
Other segments:

represents the business of agricultural product
30
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Segment information (Cont’d)
Financial information by business segments in the consolidated financial statements are as follows:
Consolidated financial statements
Segment 1
Million Baht

Segment 2
Million Baht

Segment 3
Million Baht

Segment 4
Million Baht

Segment 5
Million Baht

Other
segment
Million Baht

Total
Million Baht

For the year ended
31 December 2016
Revenues
Less Revenue from
inter-segment

(7.61)

608.80

867.23

680.73

0.01

44.95

2,194.11

(28.47)

(0.48)

(31.36)

(152.82)

-

-

(213.13)

Total revenues

(36.08)

608.32

835.87

527.91

0.01

44.95

1,980,98

Segment results

(63.56)

14.85

29.92

(55.98)

(33.22)

(52.35)

(160.34)

-

-

-

-

-

(2.51)

(2.51)

4.69

232.94

344.44

892.28

94.25

228.95

1,797.55
4,130.08

Discontinued operations
Segment fixed assets
Other assets

5,927.63

Consolidated total assets

Consolidated financial statements

For the year ended
31 December 2017
Revenues
Less Revenue from
inter-segment
Total revenues
Segment results
Segment fixed assets
Other assets
Consolidated total assets

Segment 1
Million Baht

Segment 2
Million Baht

Segment 3
Million Baht

Segment 4
Million Baht

Segment 5
Million Baht

Other
segment
Million Baht

Total
Million Baht

163.72

944.89

1,094.08

635.51

0.04

31.64

2,869.88

(194.99)

(0.35)

(105.49)

(18.50)

-

-

(319.33)

(31.27)

944.54

988.59

617.01

0.04

31.64

2,550.55

(152.04)

81.23

30.18

(128.19)

(34.34)

(107.31)

(310.47)

1.10

228.26

365.35

1,020.98

61.55

208.70

1,885.94
4,167.03
6,052.97
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7

Fair value
7.1

Fair value estimation
The table below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different
levels have been defined as follows:
• Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
• Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices).
• Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is,
unobservable inputs).

The following table presents the financial assets and liabilities that are measured at fair value, excluding fixed
deposits presented under held-to-maturity securities due within one year, at 31 December.
Consolidated financial statements
2017
2016
Level 1
Level 2
Level 1
Baht
Baht
Baht

Level 2
Baht

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities
Available-for-sale financial assets
 Mutual funds

136,766,739

8,242,687
-

113,500,010

71,575
-

-

480,740,408

-

141,125,349

Total asset

136,766,739

488,983,095

113,500,010

141,196,924

The Group reclassified available-for-sale investments gains of Baht 1,389,449 (2016: Baht 2,444,800) from other
comprehensive income into profit or loss resulting from disposal of investments during the year.
Separate financial statements
2017
2016
Level 1
Level 2
Level 1
Baht
Baht
Baht

Level 2
Baht

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities

155,533,062

8,242,687
-

173,616,205

71,575
-

Total asset

155,533,062

8,242,687

173,616,205

71,575

There were no transfers between levels 1 and 2 during the year.
7.2

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 Trading securities and available-for-sale equity securities are fair valued using a Net Asset
Valuation (“NAV”) approach as at period end date. The data is publicly available on the Thai Bond Market
Association, which is calculated by fund manager of the mutual fund.
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Cash and cash equivalents
Consolidated
financial statements
2017
Baht
Cash on hand
Deposits held at call with banks current and saving accounts
Short-term bank deposits

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

1,362,731

917,950

729

521

178,517,131
4,673,160

649,999,823
10,278,687

25,181,127
367,766

54,578,178
364,868

184,553,022

661,196,460

25,549,622

54,943,567

During 2017, the interest rate on savings deposits at banks is ranged between 0.13% - 0.75% per annum (2016:
0.13% - 0.75% per annum).
The interest rate on short-term bank deposits is 0.80% - 1.38% per annum (2016: 0.80% - 0.95% per annum) and
these deposits have maturities of 3 months.
9

Short-term investments
Short-term investments as at 31 December comprises of these followings:
Consolidated financial statements
31 December 2017
31 December 2016
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht
Baht
Trading securities
Available-for-sale securities
Held-to-maturity securities
due within one year

325,218,227
478,633,096

145,009,426
480,740,408

273,989,642
137,861,460

113,571,584
141,125,350

4,330,296

4,330,296

75,891,346

75,891,346

808,181,619

630,080,130

487,742,448

330,588,280

Separate financial statements
31 December 2017
31 December 2016
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht
Baht
Trading securities

343,984,550

163,775,749

334,105,837

173,687,780

Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows:
Consolidated financial statements
Available- Held-to-maturity
Trading
for-sale
securities due
securities
securities
within one year
Baht
Baht
Baht
Opening net book amount
Additions
Disposals
Revaluation
Loss on impairment of investment
in trading securities
Interest income
Closing net book amount

Total
Baht

113,571,584
222,489,131
(155,012,776)
(33,631,588)

141,125,350
511,760,000
(172,676,555)
531,613

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

330,588,280
817,107,385
(482,120,346)
(33,099,975)

(2,406,925)
-

-

11,711

(2,406,925)
11,711

145,009,426

480,740,408

4,330,296

630,080,130
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Short-term investments (Cont’d)
Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: (Cont’d)
Consolidated financial statements
Available- Held-to-maturity
Trading
for-sale
securities due
securities
securities
within one year
Baht
Baht
Baht
Cost
Unrealised gain (loss)
Fair value

Total
Baht

325,218,227
(180,208,801)

478,633,096
2,107,312

4,330,296
-

808,181,619
(178,101,489)

145,009,426

480,740,408

4,330,296

630,080,130
Separate
financial
statements
Trading
securities
Baht

Opening net book amount
Additions
Disposals
Impairment loss on investment
Revaluation

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

Closing net book amount

Separate
financial
statements
Trading
securities
Baht
Cost
Unrealised loss

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

Fair value
The analysis of gain (loss) from investment is as follows:
Consolidated financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Write-off warrants held as
trading securities
Gain on sales of short-term
investments
Gain on sales of subsidiary’s
warrants
Unrealised loss on revaluation of
trading securities
Gain on disposal investment in
joint venture
Gain (loss) on disposal investment in
subsidiaries (Note 13.1)

Separate financial statements
2017
2016
Baht
Baht

(2,406,925)

-

(2,406,925)

-

5,294,892

8,529,080

3,271,445

8,529,080

-

-

170,376,837

9,007,385

(33,631,588)

(53,444,336)

(33,631,588)

(53,444,336)

-

13,739,616

-

-

-

(878,142)

17,399,811

2,383,621

(30,743,621)

(32,053,782)

155,009,580

(33,524,250)

The Company recognised gain on disposal investment in subsidiaries amounting Baht 5.24 million, net of tax,
and gain on sales of subsidiary’s warrants amounting to Baht 169.38 million, net of tax (2016: Baht 7.21 million,
net of tax) directly in equity attributed to the shareholders of the parent company in the consolidated financial
statements.
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Trade and other receivables
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Trade receivables - third parties
Less Allowance for doubtful accounts

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

790,271,130
(105,566,088)

493,869,553
(129,658,902)

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

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

Trade receivables - third parties, net

684,705,042

364,210,651

-

-

Trade receivable - related parties
(Note 29.5)
Less Allowance for doubtful accounts

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

16,620,653
(14,120,263)

-

-

Trade receivable - related parties, net

-

2,500,390

-

-

30,846,443

41,741,258

528,783

12,500

172,088,636
18,828,503

172,945,983
43,055,853

112,322

463,175
73,347

404,556
34,626,741

929,794
33,813,054

12,317,573
431,121

8,071,959
497,140

941,499,921

659,196,983

13,389,799

9,118,121

Other receivables - third parties
Other receivables - related parties
(Note 29.5)
Accrued income - third parties
Accrued income - related parties
(Note 29.5)
Prepaid expenses

Outstanding trade accounts receivable as at 31 December 2017 and 2016 can be analysed as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Third parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Related Company (Note 29)
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

546,906,261

258,374,168

-

-

125,796,395
11,946,361
1,947,141
103,659,972

110,448,429
14,027,825
1,354,043
109,665,088

84,178,921

84,178,921

790,256,130

493,869,553

84,178,921

84,178,921

(105,551,088)

(129,658,902)

(84,178,921)

(84,178,921)

684,705,042

364,210,651

-

-

-

897,764

-

-

14,120,263

447,592
1,155,033
14,120,264

-

-

14,120,263

16,620,653

-

-

(14,120,263)

(14,120,263)

-

-

-

2,500,390

-

-
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Short-term loans
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Third parties
- promissory notes
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts
Related parties (Note 29.6)
- promissory notes
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

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

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

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

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

-

-

-

-

8,858,890
-

12,500,000
-

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

86,440,000
(31,900,000)

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

During the second quarter of 2017, the Company assessed the recoverability for loan to EBM and recognised
doubtful debt amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial statements.
12

Inventories
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Raw material, net
Factory supplies, net
Work in progress
Finished goods, net

385,833,414
58,825,624
289,028,650
60,138,392

339,101,759
45,534,411
165,039,138
76,090,754

793,826,080

625,766,062

Cost of inventories has been included in cost of sales, totalling Baht 1,296.78 million (2016: Baht 1,012.75 million).
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture
13.1 Investment in subsidiaries

Name of the entity
Direct shareholding
1. Rayong Wire Industries
Public Company
Limited

Type of business

Country of
incorporation

Issued and paid-up
share capital
2017
2016
Million Baht Million Baht

Ownership interest
2017
2016
%
%

Manufacturing and distributing
prestressed concrete wire,
prestressed concrete strand
wire and welding wire

Thailand

303.02

300.10

72.18

74.24

2. Ua Withya Public
Company Limited

Manufacturing and distributing
industrial equipment and
transmission line towers,
telecommunication towers,
and distributing substation
steel structures

Thailand

1,316.25

1,316.25

39.23

39.23

3. Enesol Company Limited

Manufacturing and distributing
electricity and heat energy

Thailand

302.50

302.50

100.00

100.00

4. Pipe Line Engineering
Company Limited

Construction and tunnel

Thailand

144.00

144.00

99.99

99.99

5. Evergreen Biomass
Company Limited

Distributing fuel for power plant

Thailand

50.00

50.00

99.00

99.00

6. WJC Enterprise
Company Limited

Fabrication construction
and design

Thailand

97.50

97.50

94.25

94.25

Indirect shareholding
1. Paradise Green Energy
Company Limited

Agricultural

Thailand

250.00

250.00

25.50

23.54

2. UWC Komen Biomass
Co., Ltd.

Biomass power plant project

Thailand

240.00

240.00

39.23

39.23

3. UWC Solar Company
Limited

Biomass power plant project

Thailand

18.25

18.25

39.23

39.23

4. Satuek Biomass Co., Ltd.

Biomass power plant project

Thailand

16.25

260.00

39.23

39.23

5. UWC Amphan Biomass
Company Limited
6. Green Energy Plantation
Company Limited

Biomass power plant project

Thailand

9.38

150.00

39.23

39.23

Manufacturing and selling
Agricultural products

Thailand

0.10

-

21.58

-

7. UWC (Cambodia)
Company Limited

Manufacturing and selling
woodchips

Cambodia

US$ 25,000

-

27.46

-

Indirectly hold through UWC
Movement in book value of investments in subsidiaries for the year then ended 31 December 2017 and
2016 are as follows:
Separate financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Opening balance
Additions
Disposals
Impairment loss on investments
Closing balance

1,061,677,651
(2,586,597)
(83,842,859)

1,001,938,974
95,490,992
(297,827)
(35,454,488)

975,248,195

1,061,677,651
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d)

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2017
Rayong Wire Industries Public Company Limited
In the second quarter of 2017, the Company disposed 8,179,700 shares of RWI and received the
proceeds amounting to Baht 19.99 million. The Company recognised gain on sale of investment amounting
to Baht 17.40 million under “Gain (loss) from investment” in the separate financial statements. The Group
recognised gain, net of tax amounting to Baht 5.24 million directly in equity attributed to the owners of the
parent in consolidated financial statements.
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of 5,823,339
units and paid all subscriptions amounting to Baht 9,331,743. The Group recognised loss, net of tax on
change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 171,222 directly in equity attributed to the
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in RWI reduced to 72.18% (31 December 2016: 74.24%).
Ua Withya Public Company Limited
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of 42,608
units and paid all subscriptions amounting to Baht 4,260. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December 2016: 39.23%). Even though the Group
has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control and power to govern the financial
and operating policies of UWC. Therefore, UWC is classified as subsidiary of the Group.
Pipe Line Engineering Company Limited
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in PLE and
recognised impairment loss amounting to Baht 34.40 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Evergreen Biomass Company Limited
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in EBM
and recognised impairment loss amounting to Baht 49.44 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Green Energy Plantation Company Limited
On 17 April 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired GEP by investing in 20,000 ordinary shares
at par value of Baht 5 per share, totalling Baht 55,000, representing ownership interest of 55.00%. The Group
presented indirect ownership in GEP for 21.58%.
Paradise Green Energy Co., Ltd.
In the fourth quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, made additional investment in PGE
amounting to Baht 13.43 million. Accordingly, the group’s shareholding proportion in PGE increased to
25.50% (31 December 2016: 23.54%). The Group recognised loss on change in controlling-interest in
subsidiary amounting to Baht 2.82 million directly in equity attributed to the owners of the parent in the
consolidated financial statements.
UWC (Cambodia) Company Limited
In the second quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired UWCC by investing in 1,000
ordinary shares totalling Baht 0.89 million, representing ownership interest of 70.00%. The Group
presented indirect ownership in UWCC for 27.46%.
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d)

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2017 (Cont’d)
Satuek Biomass Company Limited
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 1/2017 has
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 2,600,000 shares to
650,000 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19
May 2017.
On 7 June 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 2/2017 has
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 650,000 shares to
162,500 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 17
July 2017.
UWC Amphan Biomass Company Limited
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2017 has approved to
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 1,500,000 shares to 375,000 shares,
Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary
completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 9 May 2017.
On 31 May 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2017 has approved to
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 375,000 shares to 93,750 shares, Baht
100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary completed the
share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19 July 2017.
Transactions incurred during 2016
Evergreen Biomass Company Limited
On 21 January 2016, the Company paid-up the subscription 980,000 ordinary shares at Baht 5 per share,
totaling Baht 4.90 million, where shareholders of non-controlling interest paid-up the partial of subscription
totalling Baht 50,000.
In September 2016, EBM additional issued 4.00 million ordinary shares at par value of Baht 10 per share.
The Company and the non-controlling interest paid-up the subscription amounting to Baht 39.60 million
and Baht 0.40 million, respectively. In addition, the Company purchased EBM’s shares from the
non-controlling interest amounting to Baht 25,000 and paid-up the unpaid subscription to EBM amounting to
Baht 75,000. Accordingly, the Company’s shareholding portion in EBM increased to 99.00% (31 December
2015: 98.00%).
Imperial Land Company Limited
On 13 February 2015, the Extraordinary Meeting of Shareholders of UWC no. 1/2558 approved disposal
of investment in IMP to EMC Plc., a related company, which is a related party transaction, representing
100.00% sales of paid-up capital in the subsidiary.
In October 2016, the Board of Directors Meeting of EMC approved payment of acquisition of IMP’s
shares. The transaction was completed in November 2016. The Group recognised gain from sale of
investment of Baht 0.88 million under “Gain (loss) from investment” in the consolidated financial
statements and ceased consolidating IMP since 1 November 2016.
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d)

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
Ua Withya Public Company Limited
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of
345,684 units and paid all subscriptions amounting to Baht 34,570. The Group recognised loss, net of tax
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 17,464 directly in equity attributed to the
owners of the parent in the consolidated financial statements.
After exercise the warrants, the Company’s shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December
2015: 39.23%). Even though the Group has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control
and power to govern the financial and operating policies of UWC. Therefore, UWC is classified as subsidiary
of the Group.
Rayong Wire Industries Public Company Limited
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of
202,000 units and paid all subscriptions amounting to Baht 323,200. The Group recognised gain, net of tax
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 137.60 directly in equity attributed to the
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in RWI reduced to 74.24%. (31 December 2015: 74.26%).
In the fourth quarter of 2016, the Company disposed 955,400 shares of RWI and received proceed
amounting to Baht 2.68 million. The Company recognised gain on sale of investment amounting to Baht
2.38 million under “Gain (loss) from investment in the separate financial statements”. The Group
recognised gain, net of tax amounting to Baht 1.90 million directly in equity attributed to the owners of the
parent in consolidated financial statements.
Subsequently, the Company repurchased 995,100 shares of RWI amounting to Baht 2.31 million to
maintain ownership interest in subsidiary.
Enesol Company Limited
For the year ended 31 December 2016, the Company has purchased ENS’s shares from the non-controlling
interest amounting to Baht 48.58 million. Accordingly, the Company’s shareholding portion in ENS
increased to 100.00% (31 December 2016: 90.04%).
Pipe Line Engineering Company Limited
The Company assessed the impairment of investment in PLE and recognised impairment loss amounting
to Baht 35.45 million under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended
31 December 2016.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
UWC Komen Biomass Co., Ltd.
On 21 September 2015, the subsidiary, UWC, acquired UKB by investing in 24,000,000 ordinary shares at
par value of Baht 10 per share totalling Baht 240.00 million. The Group has ownership interest of 39.23%
in UKB.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
UKB in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Trade and other receivables
Other current assets
Property, plant and equipment
Power purchase agreement
Trade and other payables
Other current liabilities
Current portion of liabilities under finance lease agreement
Deferred tax liabilities

586,008
1,376,773
360,137,314
157,000,000
(17,900,644)
(471,084)
(1,180,985)
(11,886,752)

Net fair value
Less Non-controlling interest

487,660,630
-

Net fair value acquired

487,660,630

Consideration paid
Cash paid for loan to the subsidiary
Cash received from the subsidiary on acquisition date

161,212,431
343,479,258
(20,654,625)

Net consideration paid

484,037,064

Gain from bargain purchase

3,623,566

The fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities exceed the net consideration paid by
Baht 3.62 million. It was recognised in the consolidated profit or loss as gain from bargain purchase
under “Other income”. The net consideration paid is lower than the fair value of net assets acquired due
to the Group’s negotiation capability.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
Paradise Green Energy Co., Ltd.
On 3 July 2015, the subsidiary, UWC, acquired PGE by investing in 24,000 ordinary shares at par value
of Baht 100 per share totalling Baht 2.40 million. The Group has ownership interest of 23.54% in PGE.
PGE additionally issued 2,460,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share. The subsidiary and
non-controlling interest additionally invested 1,476,000 shares and 984,000 shares, respectively. PGE
has called total subscription of Baht 147.60 million and Baht 98.40 million. There was no change in
ownership interest.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
PGE in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Trade and other receivables
Other current assets
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Trade and other payables
Other current liabilities

128,530
83,825
196,349,784
816,571
(696,033)
(371,345)

Net fair value
Less Non-controlling interest

196,311,332
(100,000,000)
96,311,332

Net fair value acquired
Consideration paid
Cash received from the subsidiary on acquisition date

150,000,000
(1,373,015)

Net consideration paid

148,626,985

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill)

52,315,653

The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of
Baht 52.32 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such
investment by gaining know how of agricultural and development of product line in agriculture.
The Group recognises non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest’s proportionate
share of the acquiree’s net assets.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
Satuek Biomass Company Limited
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, invested in 2,600,000 ordinary shares at par value of Baht
100 per share. The Group has ownership interest of 39.23% in SATUEK.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
SATUEK in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined
the measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Inventories
Other current assets
Property, plant and equipment
Power purchase agreement
Trade and other payables
Other current liabilities
Emplyee benefit obligations
Deferred tax liabilities

184,392
2,503,891
190,323,561
140,989,304
(738,958)
(2,092,462)
(578,000)
(24,367,294)

Net fair value
Less Non-controlling interest

306,224,434
-

Net fair value acquired

306,224,434

Consideration paid
Cash paid for loan to subsidiary
Cash received from the subsidiary on acquisition date

167,383,269
179,163,606
(325,903)

Net consideration paid

346,220,972

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill)

39,996,538

The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of
Baht 40.00 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such
investment by gaining know how and readiness of power plant operation.
UWC Amphan Biomass Company Limited
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, has invested in 1,500,000 ordinary shares of UAB at par
value of Baht 100 per share. The Group has ownership interest of 39.23% in UAB.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
UAB in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
UWC Amphan Biomass Company Limited (Cont’d)
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Other current asstes
Property, plant and equipment
Power purchase agreement
Trade and other payables
Other current liabilities
Liabilities under finance lease agreement
Emplyee benefit obligations
Deferred tax liabilities

328,196
223,057,903
170,589,108
(616,252)
(308,992)
(2,670,736)
(217,000)
(13,548,444)

Net fair value
Less Non-controlling interest

376,613,783
-

Net fair value acquired

376,613,783

Consideration paid
Cash paid for loan to subsidiary
Cash received from the subsidiary on acquisition date

102,421,281
281,236,414
(751,933)

Net consideration paid

382,905,762

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill)

6,291,979

The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of
Baht 6.29 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such
investment by gaining know how and readiness of power plant operation.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.2 Investment in associate
The details of interest in associate as follows:

Name of the entity

Type of
business

Country of
incorporation

Issued and paid-up
share capital
31 December
31 December
2017
2016
Million Baht
Million Baht

Ownership interest
31 December
31 December
2017
2016
%
%

1. Dimet (Siam) Public
Company Limited

Manufacturing
and trading of
external paint

Thailand

128.32

128.32

24.50

24.50

2. Ayutthaya Power
Systems Company
Limited

Waste-to-energy
power plant

Thailand

13.75

-

30.00

-

3. Saraburi Energy
Waste-to-energy
Systems 2 Company
power plant
Limited

Thailand

21.75

-

30.00

-

US$ 25,000

-

48.00

-

4. Interglob Investment
Company Limited

Selling and
rental real estate

Cambodia

Movements of investment in associate can be analysed as follows:
Consolidated
financial
statements
Baht
For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Loss on impairment of investment in associate
Share of results
Closing net book amount

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

Transactions incurred during 2017
Ayutthaya Power Systems Company Limited (“APS”)
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the
subsidiary to invest in 165,000 ordinary shares of APS at par value of Baht 25 per share totaling Baht
4.13 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in
February 2017.
Saraburi Energy Systems 2 Company Limited (“SES2”)
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the
subsidiary to invest in 261,000 ordinary shares of SES2 at par value of Baht 25 per share totaling Baht
6.53 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in
February 2017.
Interglob Investment Company Limited (“IIC”)
On 24 April 2017, the subsidiary, UWC, acquired IIC, a new established company, by investing in 1,000
ordinary shares totaling Baht 1.22 million, representing ownership interest of 48.00%.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.2 Investment in associate (Cont’d)
Transactions incurred during 2016
Dimet (Siam) Public Company Limied (“DIMET”)
On 9 July 2015, the Board of Directors Meeting 5/2558 approved the company to invest in 62,817,683
ordinary shares of DIMET at par value of Baht 3.60 per share totaling Baht 226.14 million, which
represents ownership interest of 24.50%. The Company proceeded tender offering and completed the
acquisition in January 2016.
Summarised financial information for associate
Set out below are the summarised financial information for the associates that are material to the Group.
The information disclosed reflects the amounting presented in the financial statements of the relevant
associates (not the Group’s shares of those amounts). They have been amended to reflect adjustments
made using the equity method, including fair value adjustments and modifications for differences in
accounting policy.
Summarised statement of financial position
DIMET
31 December
2017
Baht

2016
Baht

Current
Cash and cash equivalents
Other current assets

6,272,825
136,330,792

30,135,890
135,929,848

Total current assets

142,603,617

166,065,738

Total current liabilities

(83,947,814)

(85,614,217)

55,656,054
(6,355,620)

57,853,114
(7,175,972)

107,956,237

131,128,663

Non-current
Total non-current assets
Total other non-current liabilities
Net assets
Summarised statement of comprehensive income

DIMET
For the year
For the period
ended from 12 June to
31 December
31 December
2017
2016
Baht
Baht
Revenue
Other income
Cost and expenses
Interest expense

302,536,273
2,025,437
(328,817,722)
(400,315)

305,256,703
2,509,496
(312,590,950)
(494,753)

Loss before income tax
Income tax revenue

(24,656,327)
2,464,960

(5,319,504)
630,444

Post-tax loss

(22,191,367)

(4,689,060)

Total comprehensive income

(22,191,367)

(4,689,060)
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.2 Investment in associate (Cont’d)
Reconciliation of summarised financial information
DIMET
31 December
2017
Baht

2016
Baht

Opening net asset
Loss for the period

131,128,663
(22,191,367)

135,817,723
(4,689,060)

Closing net assets

108,937,296

131,128,663

26,689,637
195,085,641
(110,754,937)

32,126,522
195,085,641
-

111,020,341

227,212,163

Interest in associate (24.50%)
Fair value adjustment on acquisition date
Provision for impairment of investments in associate (Note 26)
Carrying value

13.3 Interest in joint venture
The detail of interest in joint venture as follows:

Name of the entity
Sunflowergreen
Co., Ltd.

Type of
business

Country of
incorporation

Wood chopping

Thailand

Issued and paid-up
share capital
2017
2016
Million Baht Million Baht
150.00

150.00

Ownership interest
2017
2016
%
%
25.00

25.00

The Group indirectly holds this investment through EBM
Movements of interest in joint venture can be analysed as follows:
Consolidated
financial
statements
Baht
For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Less payable for subsidiary acquisition
Loss on impairment
Closing net book amount

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

During 2017, the authorised directors of SFG filed an unlawful registration of the change of the
shareholder list and made EBM unlisted in the shareholder list. The subsidiary, EBM had filed a lawsuit
against SFG and SFG’s director, claiming violation of the shareholder agreement and asking for the
damages and the interest in full amount. During the year, there was a negotiation between EBM and
SFG’s director. However, the negotiation did not success and SGF’s director was default of payment as
agreed. There is probable that the investment in joint venture cannot be recovered. As a result, The
Group set up provision for impairment of investment in SFG in full amount.
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13.3 Interest in joint venture (Cont’d)
Transactions incurred during 2016
Sunflowergreen Co., Ltd. (“SFG”)
On 12 August 2016, the subsidiary, EBM, invested in 2,500,000 ordinary shares totalling Baht 45.25
million. The Group has considered the voting right of director and relevant information. Even though the
Group has investment in SFG only at 25.00%, however; the Group has jointly control power together
with the another joint venture. Therefore, the Group recorded investment in SFG as joint venture of the
Group.
The Group is under purchase price allocation process to allocate difference in net fair value acquired and
net consideration paid. The Group does not disclose detailed information of goodwill since the Group is
in process of preparation of purchase price allocation.
In September 2016, SFG additional issued ordinary shares at par value of Baht 10 per share. EBM paidup the subscription amounting to Baht 12.50 million to maintain the shareholding proportion at 25.00% in
October 2016.
The fair value of EBM’s interest for identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition are
as follows:
Baht
Cash and cash equivalents
Other current assets
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Trade and other payables
Liabilities from finance lease
Deferred tax liabilities
Other current liabilities

20,937
14,735,879
78,496,100
4,675,725
(840,300)
(841,121)
(1,331,734)
(726,434)

Net fair value
Less Net fair value of joint venture

94,189,052
(70,641,790)

Net fair value acquired
Consideration paid

23,547,262
45,250,000

Fair value adjustment on acquisition date (Goodwill)

21,702,738
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Investment property
Consolidated and separate financial statements
Land
Buildings
Total
Baht
Baht
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment

415,473,522
(10,857,206)

940,000
(773,890)
-

416,413,522
(773,890)
(10,857,206)

Net book amount

404,616,316

166,110

404,782,426

For the year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Depreciation

404,616,316
-

166,110
(47,000)

404,782,426
(47,000)

Closing net book amount

404,616,316

119,110

404,735,426

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment

415,473,522
(10,857,206)

940,000
(820,890)
-

416,413,522
(820,890)
(10,857,206)

Net book amount

404,616,316

119,110

404,735,426

For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Depreciation

404,616,316
-

119,110
(47,000)

404,735,426
(47,000)

Closing net book amount

404,616,316

72,110

404,688,426

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment

415,473,522
(10,857,206)

940,000
(867,890)
-

416,413,522
(867,890)
(10,857,206)

Net book amount

404,616,316

72,110

404,688,426

Fair value at 31 December 2016

415,798,850

1,008,000

416,806,850

Fair value at 31 December 2017

415,798,850

1,008,000

416,806,850

The fair value is determined by an external independent value. Valuations were made on the basis of recent
market transactions on arm’s length terms. The fair value is within level 2 of the fair value hierarchy.
The Group’s management is currently considering to use the land and building as investment in joint venture
with another entity or developing such land to its maximum benefits.
As at 31 December 2017, certain investment properties are pledged as a collateral for borrowings from the
financial institutions (Note 32).
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Property, plant and equipment

Revaluation

Buildings and
Land improvements
Baht
Baht

Consolidated financial statements
Cost
Furniture,
Machinery
Tunnel
fixtures and
and
boring
office
equipment
machines
equipment
Baht
Baht
Baht

Vehicles
Baht

Work in
process
Baht

Total
Baht
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At 1 January 2016
Cost/Revaluation amount
Less Accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

261,667,192
-

756,036,699
(358,091,305)
(9,540,360)

822,117,436
(492,145,731)
(1,515,673)

131,568,725
(5,487,037)
-

55,497,030
(44,416,175)
-

31,367,384
(21,633,131)
(478,952)

100,819,789
-

2,159,074,255
(921,773,379)
(11,534,985)

Net book amount

261,667,192

388,405,034

328,456,032

126,081,688

11,080,855

9,255,301

100,819,789

1,225,765,891

261,667,192
-

388,405,034
12,832,371

328,456,032
11,968,544

126,081,688
-

11,080,855
7,230,981

9,255,301
11,070,275

100,819,789
245,048,266

1,225,765,891
288,150,437

79,502,200
-

165,771,895
23,060,955
(31,287,388)

163,289,390
(40,538)
173,338,937
(55,880,779)

(31,834,488)

216,599
(1,309,612)
(1,579)
113,100
(4,313,882)

4,601,380
(3)
(3,587,112)

(1,488,000)
(196,512,992)
-

413,381,464
(2,838,153)
(1,579)
(126,903,649)

Net book amount

341,169,392

558,782,867

621,131,586

94,247,200

13,016,462

21,339,841

147,867,063

1,797,554,411

At 31 December 2016
Cost/Revaluation amount
Less Accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

341,169,392
-

957,701,921 1,170,673,769
(389,378,694) (548,026,510)
(9,540,360)
(1,515,673)

131,568,725
(37,321,525)
-

61,592,857
(48,576,395)
-

48,930,629
(27,111,835)
(478,953)

Net book amount

341,169,392

94,247,200

13,016,462

21,339,841

For the year ended
31 December 2016
Opening net book amount
Addition
Asset from acquisition of
subsidiaries
Disposal, net
Write-off
Transfer in (out)
Depreciation

558,782,867

621,131,586

147,867,063
2,859,504,356
- (1,050,414,959)
(11,534,986)
147,867,063

1,797,554,411
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15

Property, plant and equipment (Cont’d)

Revaluation

Buildings and
Land improvements
Baht
Baht

Consolidated financial statements
Cost
Furniture,
Machinery
Tunnel
fixtures and
and
boring
office
equipment
machines
equipment
Baht
Baht
Baht

Vehicles
Baht

Work in
process
Baht

Total
Baht

For the year ended
31 December 2017
Opening net book amount
Addition
Disposal, net
Write-off
Transfer in (out)
Revaluation surplus
Depreciation
Impairment
Cumulative currency differences
on translation

341,169,392
5,840,000
54,122,900
-

558,782,867
6,494,835
36,796,312
(34,418,560)
-

621,131,586
66,830,916
(5)
196,916,639
(79,023,972)
-

94,247,200
(10,299,069)
(22,402,859)

13,016,462
6,494,375
(3)
(125,546)
1,068,133
(5,631,990)
-

21,339,841
7,378,513
(39,902)
(4,719,462)
-

147,867,063
97,907,749
(234,781,084)
-

1,797,554,411
190,946,388
(39,910)
(125,546)
54,122,900
(134,093,053)
(22,402,859)

-

-

(23,680)

-

-

-

-

(23,680)

Net book amount

401,132,292

567,655,454

805,831,484

61,545,272

14,821,431

23,958,990

10,993,728

1,885,938,651

At 31 December 2017
Cost/Revaluation amount
Less Accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

401,132,292
-

1,000,993,068 1,434,148,705
(423,797,254) (626,801,548)
(9,540,360)
(1,515,673)

131,568,725
(47,620,594)
(22,402,859)

68,944,966
(54,123,535)
-

48,343,291
(23,905,349)
(478,952)

Net book amount

401,132,292

61,545,272

14,821,431

23,958,990

567,655,454

805,831,484

10,993,728 3,096,124,775
- (1,176,248,280)
(33,937,844)
10,993,728

1,885,938,651

In the fourth quarter of 2017, the Group’s land was revalued by an external independent value. Valuations were made on the basis of recent market transactions on arm’s length
terms. The revaluation, net of tax was credited to other component of equity.
As of 31 December 2017, UWC’s Land and buildings of Baht 275.05 million have been pledged for bank overdraft credit line and short-term borrowings from financial institutions
(Note 32).
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Property, plant and equipment (Cont’d)
Leased assets included above, where the Group is a lessee under a finance lease, comprise office appliance:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Cost of assets under finance lease agreement
Less Accumulated depreciation

30,537,467
(8,484,807)

25,011,511
(3,170,678)

Net book amount

22,052,660

21,840,833

Depreciation of Baht 25.60 million (2016: Baht 18.57 million) was recorded in cost of goods sold and Baht 4.25
million (2016: Baht 3.73 million) was recorded in administrative expense.
The additions presented in the table include addition of assets under finance lease agreement where the Group
is the lessee amount Baht 5.90 million (2016: 6.98 million).
If land was stated on the historical cost basis, the amounts would be as follows:
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2017
Baht

2016
Baht

2017
Baht

2016
Baht

Cost

28,294,224

22,454,224

-

-

Net book amount

28,294,224

22,454,224

-

-

The fair value measurement information in accordance with TFRS 13 are given below.
Fair value hierarchy
Consolidated financial statements
Fair value measurements
at 31 December 2017 using
Significant
Quoted prices in
other
Significant
observable
unobservable
active markets for
identical assets
inputs
inputs
(Level 1)
(Level 2)
(Level 3)
Baht
Baht
Baht
Recurring fair value measurements
Land

-

401,132,292

-

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 fair values of land have been generally derived using the sales comparison approach performed by an
asset appraiser of capital market who is authorised by the Securities and Exchange Commission. Sales prices
of comparable properties in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size.
The most significant input into this valuation approach is price per square wah.
There were no changes in valuation techniques during the year.

52

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

475

Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

15

Property, plant and equipment (Cont’d)
Separate financial statements
Furniture,
fixtures and
office
equipment
Vehicles
Baht
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment
Net book amount
For the year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Addition
Write-off
Depreciation
Net book amount
At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment
Net book amount
For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Addition
Disposal, net
Depreciation
Net book amount
At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment
Net book amount

Total
Baht

19,587,638
(15,623,863)
-

1,079,008
(405,939)
(478,952)

20,666,646
(16,029,802)
(478,952)

3,963,775

194,117

4,157,892

3,963,775
329,205
(1,579)
(1,182,276)

194,117
1,563,999
(172,999)

4,157,892
1,893,204
(1,579)
(1,355,275)

3,109,125

1,585,117

4,694,242

19,922,048
(16,812,923)
-

2,643,008
(578,939)
(478,952)

22,565,056
(17,391,862)
(478,952)

3,109,125

1,585,117

4,694,242

3,109,125
82,104
(2,095,128)

1,585,117
(1,320,761)
(264,355)

4,694,242
82,104
(1,320,761)
(2,359,483)

1,096,101

1

1,096,102

20,004,152
(18,908,051)
-

1,079,007
(600,054)
(478,952)

21,083,159
(19,508,105)
(478,952)

1,096,101

1

1,096,102
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Goodwill
Consolidated
financial statements
31 December 31 December
2017
2016
Baht
Baht
At 1 January
Cost

98,604,170

52,315,653

Net book amount

98,604,170

52,315,653

98,604,170
(52,315,653)

52,315,653
46,288,517
-

46,288,517

98,604,170

98,604,170
(52,315,653)

98,604,170
-

46,288,517

98,604,170

For the year ended 31 December
Opening net book amount
Acquisition of subsidiary
Impairment loss
Closing net book amount
At 31 December
Cost
Less Provision for impairment
Net book amount

During 2017, the Group recognised loss on impairment of goodwill of PGE amounting to Baht 52.32 million
presented under “Other expense” in the consolidated profit or loss. This resulted from a downturn in the market
and the operating results does not meet the expectation.
Goodwill is allocated to the cash-generating units (CGUs) identified according to business segment. A segment-level
summary of the goodwill allocation is presented below.
Consolidated
financial statements
Power plant
Baht
Goodwill allocation

46,288,517

The recoverable amount of a CGUs is determined based on value-in-use calculations. These calculations use
pre-tax cash flow projections based on financial budgets approved by management covering a five-year period.
Cash flows beyond the five-year period are extrapolated using the estimated growth rates stated below. The
growth rate does not exceed the long-term average growth rate for the business in which the CGU operates.
The key assumptions used for value-in-use calculations are as follows:
Power plant
1

Gross margin
2
Growth rate
Discount rate3
Recoverable amount
of the CGUs (Baht Millions)
1
2
3

35.29%
Nil
7.75%
1,263.74

Budgeted gross margin.
Weighted average growth rate used to extrapolate cash flows beyond the budget period.
Pre-tax discount rate applied to the cash flow projections.

These assumptions have been used for the analysis of each CGUs within the business segment.
Management determined budgeted gross margin based on past performance and its expectations of market
development. The weighted average growth rates used are consistent with the forecasts included in industry
reports. The discount rates used are pre-tax and reflect specific risks relating to the relevant segments.
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Intangible assets
Consolidated financial statements
Right to
Right to use
sale under
gas branch
power
piping
purchase
Software
system agreements
License
Baht
Baht
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

Total
Baht

6,288,111
(3,830,292)

157,000,000
(3,408,008)

9,939,497
(5,565,031)

173,227,608
(12,803,331)

Net book amount

2,457,819

153,591,992

4,374,466

160,424,277

For the year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Asset from acquisition of subsidiary
Additions
Amortisation

2,457,819
(419,208)

153,591,992
311,578,412
(44,172,844)

4,374,466
530,979
(1,096,999)

160,424,277
311,578,412
530,979
(45,689,051)

Net book amount

2,038,611

420,997,560

3,808,446

426,844,617

6,288,111
(4,249,500)

468,578,412
(47,580,852)

10,458,477
(6,650,031)

485,325,000
(58,480,383)

Net book amount

2,038,611

420,997,560

3,808,446

426,844,617

For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Amortisation

2,038,611
(419,207)

420,997,560
(48,047,992)

3,808,446
132,100
(822,473)

426,844,617
132,100
(49,289,672)

Net book amount

1,619,404

372,949,568

3,118,073

377,687,045

6,288,111
(4,668,707)

468,578,412
(95,628,844)

1,619,404

372,949,568

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book amount

10,590,577 485,457,100
(7,472,504) (107,770,055)
3,118,073

377,687,045

Separate
financial statements
Software
License
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

24,800
(3,876)

Net book amount

20,924

For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Amortisation

20,924
(4,960)

Net book amount

15,964

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation

24,800
(8,836)

Net book amount

15,964
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Deferred income tax
The analysis of deferred tax assets and deferred tax liability is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Deferred tax assets:
Deferred tax asset to be recovered within
12 months
Deferred tax asset to be recovered
more than 12 months

Deferred tax liabilities:
Deferred tax liability to be settled within
12 months
Deferred tax liability to be settled
more than 12 months

Deferred tax (liabilities) asset, net

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

21,170,577

62,714,823

53,318,797

48,829,123

185,154,259

95,046,412

19,078,157

10,558,417

206,324,836

157,761,235

72,396,954

59,387,540

(16,850,818)

(16,467,466)

(12,057)

(395)

(313,229,019) (315,505,904)

-

-

(330,079,837) (331,973,370)

(12,057)

(395)

(123,755,001) (174,212,135)

72,384,897

59,387,145

The movement of deferred income tax account is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
At 1 January
Acquisition of subsidiary
Credited to profit or loss
(Charged) credited to other
comprehensive income
Credit to other components of equity

(174,212,135) (186,722,770)
- (37,915,736)
74,009,328
52,261,566

At 31 December

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
59,387,145
12,986,647

48,119,225
11,245,437

443,006
(2,278,201)

11,105
-

22,483
-

(123,755,001) (174,212,135)

72,384,897

59,387,145

(9,334,547)
(14,217,647)

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows:

Deferred tax assets
At 1 January 2016
Acquisition of subsidiary
(Charged) credited to
profit or loss
Credited to other
comprehensive income

Consolidated financial statements
Property, plant
Allowance
and equipment fair
Employee
value adjustment
for
benefit
impairment
on consolidation
obligations
Baht
Bath
Baht

Allowance
for doubtful
account
Baht

Allowance for
declining in
value of inventory
Baht

20,505,094
-

4,665,004
-

4,351,673
-

19,326,156
22,201,983

(677,755)

(946,010)

(1,294,207)

-

-

-

Loss carried
forward
Baht

Others
Baht

Total
Baht

8,484,243
-

1,755,883
15,666,538

26,854,523
-

85,942,576
37,868,521

(3,597,296)

320,424

27,440,332

11,849,445

33,094,981

-

855,157

-

-

855,157

9,659,822

44,862,753

38,704,018

157,761,235

At 31 December 2016
(Charged) credited to
profit or loss
Credited to other
comprehensive income

19,827,339

3,718,994

3,057,466

37,930,843

(1,719,407)

(656,349)

(57,466)

(3,836,764)

(374,228)

27,272,203

26,272,337

46,900,326

-

-

-

-

1,663,275

-

-

1,663,275

At 31 December 2017

18,107,932

3,062,645

3,000,000

34,094,079

10,948,869

72,134,956

64,976,355

206,324,836
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Deferred income tax (Cont’d)
The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows: (Cont’d)

Investments in
subsidiaries
Baht
Deferred tax liabilities:
At 1 January 2016
Acquisition of subsidiary
Credited to profit or loss
Charged to other comprehensive income
Charged to other components of equity

Consolidated financial statements - restated
Power
purchase
Surplus from
Others
agreement
revaluation
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

(165,328,977)
9,633,052
(2,278,201)

(30,960,131)
(75,784,257)
8,834,568
-

(45,155,639)
-

(31,220,599)
698,965
(412,151)
-

(272,665,346)
(75,784,257)
19,166,585
(412,151)
(2,278,201)

At 31 December 2016
Acquisition of subsidiary
(Charged) credited to profit or loss
Credited to other comprehensive income
Charged to other components of equity

(157,974,126)

(97,909,820)

(45,155,639)

(30,933,785)

(331,973,370)

29,049,834
(9,536,617)

9,609,599
-

(10,824,580)
-

(11,550,431)
(173,242)
(4,681,030)

27,109,002
(10,997,822)
(14,217,647)

At 31 December 2017

(138,460,909)

(88,300,221)

(55,980,219)

(47,338,488)

(330,079,837)

Deferred income tax - net
At 31 December 2016

(174,212,135)

At 31 December 2017

(123,755,001)

Allowance for
doubtful
account
Baht

Separate financial statements
Employee
benefit
obligations
Others
Baht
Baht

Total
Baht

Deferred tax assets
At 1 January 2016
(Charged) credited to profit or loss
Credited to other comprehensive income

16,847,784
(9,000)
-

624,635
245,528
22,483

30,646,931
11,009,179
-

48,119,350
11,245,707
22,483

At 31 December 2016
(Charged) credited to profit or loss
Credited to other comprehensive income

16,838,784
(12,000)
-

892,646
167,605
11,105

41,656,110
12,842,704
-

59,387,540
12,998,309
11,105

At 31 December 2017

16,826,784

1,071,356

54,498,814

72,396,954

Separate
financial statements
Fair value
adjustments
Baht
Deferred tax liabilities
At 1 January 2016
Charged to profit or loss

(125)
(270)

At 31 December 2016
Charged to profit or loss

(395)
(11,662)

At 31 December 2017

(12,057)

Presentation of statement of financial position are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

As at 31 December
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

76,337,792
79,503,802
(200,092,793) (253,715,937)

72,384,897
-

59,387,145
-

Deferred income tax - net

(123,755,001)

72,384,897

59,387,145

(174,212,135)
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Deferred income tax (Cont’d)
Deferred income tax assets are recognised for tax loss carried forwards only to the extent that recognised of the
related tax benefit through the future taxable profits is probable.
The Group did not recognise deferred income tax assets of Baht 95.72 million in respect of tax loss carried
forward approximately Baht 478.58 million. A summary of the tax loss carried forward and the expiry dates are
set out below:
Consolidated
financial statements
Baht Million

Expiry year
2018
2019
2020
2021
2022

24.42
33.07
50.03
89.74
281.32
478.58

19

Borrowings
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Current
Bank overdrafts
Bill of exchanges
Short-term loans from financial institutions

17,935,905
307,574,620

197,909,316
105,117,280

-

59,720,143

Total bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions

325,510,525

303,026,596

-

59,720,143

800,000,000
24,960,000

24,960,000

-

-

8,114,431

9,549,734

-

-

1,158,584,956

337,536,330

-

59,720,143

24,520,000

800,000,000
49,480,000

-

-

9,400,059

13,644,662

-

-

33,920,059

863,124,662

-

-

1,192,505,015

1,200,660,992

-

59,720,143

Current portion of long-term borrowings
- Debenture
- Bank borrowings
- Liabilities under financial lease
agreements
Total current borrowings
Non-current
Debentures
Long-term loans from financial institution
Liabilities under financial lease
agreements
Total long-term borrowings

Short-term borrowings of UWC amounting to Baht 45.40 million (31 December 2016: Baht 45.40 million) are secured
by the land, buildings and cash deposits of the Group (Note 32).
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Borrowings (Cont’d)
Movement of borrowings for the year ended 31 December 2017 can be analysed as follows;
Consolidated
financial statements
Baht
Opening balance
Repayments

874,440,000
(24,960,000)

Closing balance

849,480,000

The interest rate exposure on the borrowings is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Borrowings:
- at fixed rates
- at floating rates

862,405,674
67,415,905

859,720,143
317,746,453

-

59,720,143
-

Total borrowings

926,821,579

1,177,466,596

-

59,720,143

The interest rates at the statement of financial position date were as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
%
%
- Bank overdrafts
- Bill of exchange
- Denbeture
- Short-term borrowing from
financial institutions
- Long-term loan from
financial institutions
- Liabilities under financial
lease agreements

Separate
financial statements
2017
2016
%
%

MOR
5.40

5.30 - 5.75
5.40

5.40

5.40

4.00 - 7.43

4.00 - 7.68

-

4.00

MLR – 1

MLR - 1

-

-

2.75 - 6.85

5.00 - 6.85

-

-

The carrying amounts and fair values of certain long-term borrowings are as follows:
Consolidated financial statements
Book Value
Fair Value
2017
2016
2017
Baht
Baht
Baht
Long-term loans from financial
Institution

24,520,000

49,480,000

24,520,000

2016
Baht
49,480,000

The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based on the borrowing rate which the
management expects would be available to the Group at the statement of financial position date. The carrying
amounts of bank overdrafts, bill of exchange and short-term borrowings approximate their fair values.
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Borrowings (Cont’d)
Maturity of long-term borrowings (exclude liabilities under finance lease) is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Within 1 year
Later than 1 year but not later 5 years

824,960,000
24,520,000

24,960,000
849,480,000

849,480,000

874,440,000

Finance lease liabilities - minimum lease payments are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Due within 1 year
Later than 1 year but not later 5 years

8,208,263
9,361,958

9,561,696
13,654,053

Less Future finance charges on finance leases

17,570,221
(55,731)

23,215,749
(21,353)

Present value of finance lease liabilities

17,514,490

23,194,396

Credit Facilities
As at 31 December 2017, the Group has available unused letters of credit for purchase of goods and raw
materials amounting to Baht 894.70 million (31 December 2016: Baht 1,340.00 million).
20

Trade and other payables
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Trade payable - third parties
Accrued expenses - third parties
Accrued expenses - related parties
(Note 29.7)
Revenue received in advance
- third parties
Amount due to third parties
Amount due to related parties
- (Note 29.7)
Other payables - directors (Note 29.7)
Payable for subsidiary acquisition

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

389,072,658
55,229,537

174,465,950
69,569,471

3,889,875

4,064,059

450,000

-

-

-

42,363,039
29,077,317

5,128,019
35,974,117

5,792,206

5,792,205

13,803
207,887
59,695,113

56,730
70,416,555

72,607
-

26,967
-

576,109,354

355,610,842

9,754,688

9,883,231
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Employee benefit obligations
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Liabilities in the statement of
financial position
Post-employment benefits
Expenses in the statement of
comprehensive income
Post-employment benefits
Remeasurement loss recognised in
other comprehensive income

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

6,152,146

6,523,097

838,028

580,397

8,316,383

3,523,457

55,524

112,417

14,468,529

10,046,554

893,552

692,814

Movement in the defined benefit obligation are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
At 1 January
Employee benefit obligations from
subsidiaries acquisition
Current service cost
Interest cost
Remeasurement loss recognised in
other comprehensive income

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

48,604,781

44,161,372

4,463,233

3,770,419

4,589,247
1,562,899

795,000
4,740,220
1,782,877

678,132
159,896

414,265
166,132

8,316,383

3,523,457

55,524

112,417

Benefits paid

63,073,310
(6,588,718)

55,002,926
(6,398,146)

5,356,785
-

4,463,233
-

At 31 December

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

The principal actuarial assumptions used were as follows:

Discount rate
Future salary increases
Turnover rates
Mortality rates
Disable rates

2017
Baht

2016
Baht

2.71% - 3.08%
5.09% - 8.39%
5.00% - 31.00%
100.00% of TMO17
10.00% of TMO17

2.72% - 3.48%
5.75% - 8.41%
0.00% - 31.00%
100.00% of TMO08
10.00% of TMO08
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Employee benefit obligations (Cont’d)
Consolidated financial statements
Impact on defined benefit obligation
Change in assumption
Increase in assumption
Decrease in assumption
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Discount rate

0.50%

Salary growth rate

0.50%

0.50% Decrease by Decrease by
0.05%
3.47%
0.50% Increase by Increase by
0.05%
3.49%

Increase by Increase by
0.05%
7.42%
Decrease by Decrease by
0.09%
6.59%

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant.
In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the
sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method has been applied as
when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to
the previous period.
Changes in bond yields

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 11 - 24 years.
Expected maturity analysis of undiscounted retirement as follows:

Less than a
year
Baht

Total
Baht

At 31 December 2017
Retirement benefits

6,866,361

23,188,066

39,943,763

86,892,337

156,890,527

At 31 December 2016
Retirement benefits

6,835,535

19,232,291

40,852,548

59,599,001

126,519,375

Separate financial statements
Between 1-5
Between 6-10
Over 10
years
years
years
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Less than a
year
Baht

22

Consolidated financial statements
Between 1-5
Between 6-10
Over 10
years
years
years
Baht
Baht
Baht

At 31 December 2017
Retirement benefits

-

-

6,252,969

6,862,824

13,115,793

At 31 December 2016
Retirement benefits

-

-

9,188,452

5,908,034

15,096,486

Share capital and share premium
Consolidated and Separate financial statements
Number of
Ordinary
Share
shares
shares
premium
Total
Share
Baht
Baht
Baht
Authorised share capital
At 1 January 2017

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

- 1,117,712,067

At 31 December 2017

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

- 1,117,712,067

Issued and paid-up share capital
At 1 January 2017

745,141,378

745,141,378

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

At 31 December 2017

745,141,378

745,141,378

891,304,563 1,636,445,941
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Warrants
Ua Withaya Public Company Limited
Warrants No.2 (UWC-W2)
On 3 April 2015, UWC issued warrants to offer to its existing shareholders detailed as follows:
Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

4 years from the issuing and offering date

Number of warrants

:

Unit 5,540,154,997

Ratio

:

Old ordinary share per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Exercise price

:

Baht 0.1 per share (which will be changeable)

Exercise date

:

On the last business day of March and September of each
year, throughout the term of the warrants

Last exercise date

:

29 March 2019

Movement of warrants to purchase ordinary share is as follows;
Consolidated
financial statements
Warrants
Opening balance
Less Exercised warrants during the year

5,539,809,313
(42,608)

Closing balance

5,539,766,705

In March 2017, there are 42,608 UWC-W2 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants
amounting to Baht 4,260 were already received and share issuance process were completed in April 2017.
Rayong Wire Industries Public Company Limited
Warrants No.1 (RWI-W1)
On 30 April 2015, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2015 has approved issuance of warrants to
existing shareholders. The issuance process was completed on 30 September 2015. In addition, the meeting
approved capital increase from Baht 300.00 million to Baht 450.00 million by issuing new ordinary shares of
300,000,000 shares, at par value of Baht 0.50, to support exercise of warrants RWI-W1. The Company registered the
increase in capital as approved with the ministry of commerce on 7 July 2015.
Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

3 years from the issuing and offering date (offering date 30 September 2015)

Number of warrants

:

299,982,259 units

Ratio

:

2 ordinary shares per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Exercise price

:

Baht 1.60 per share

Exercise date

:

Every 15th of March, June, September and December of each year,
throughout the term of the warrants.

Last exercise date

:

29 June 2018

Warrants is approved as securities in MAI on 13 July 2015.
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Warrants (Cont’d)
Rayong Wire Industries Public Company Limited (Cont’d)
Warrants No.1 (RWI-W1) (Cont’d)
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows:
Consolidated
financial statements
Warrants
Opening balance
Less Exercised warrants during the year

299,780,159
(5,832,339)

Closing balance

293,947,820

In June 2017, there are 5,832,339 RWI-W1 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants
amounting to Baht 9,331,743 were already received and share issuance process were completed in June 2017.
Capital Engineering Network Public Company Limited
Warrants No.4 (CEN-W4)
On 14 November 2016, the Board of Director Meeting no.6/2016 has approved issuance of warrants to existing
shareholders. The meeting have also approved capital increase from Baht 745,141,378 to Baht 1,117,712,067 by
issuing new ordinary shares of 372,570,689 shares, at par value of Baht 1.00, to support exercise of warrants CEN-W4.
Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

2 years from the issuance date. Date of issuance is on 23 December 2016 and
Maturity date is on 22 December 2018.

Number of warrants

:

372,366,551 units

Ratio

:

2 ordinary shares per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Exercise price

:

Baht 2.00 per share

Exercise date

:

Last business day of March, June, September and December of year 2018.
(Provided that the first exercise date shall be on 30 March 2018)

Last exercise date

:

21 December 2018

First trading date is on 19 January 2017.
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows:
Warrants
Opening balance

372,366,551

Closing balance

372,366,551
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Legal reserve
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

At 1 January
Appropriation during the year

29,423,562
345,913

29,423,562
-

29,423,562
345,913

29,423,562
-

At 31 December

29,769,475

29,423,562

29,769,475

29,423,562

The Public Companies Act B.E. 2535, section 116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its
annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any) until this account reaches an amount not
less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
25

Other Income
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Gain on sales of short-term
investments
Sale of scrap from raw materials
Interest income
Dividend income
Gain on sale of assets
Other

26

49,824,859
35,552,904
981,564
443,301
1,775,550

4,182,533
24,563,371
32,309,996
240,000
267,121
6,423,482

4,661,375
981,564
3,071,901

8,425,042
10,568,008
6,926,131

88,578,178

67,986,503

8,714,840

25,919,181

Expense by nature
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

488

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Raw material and consumables used
Staff costs
Repair and maintenance expenses
Depreciation and amortisation
Finance costs
Doubtful accounts
Reversal of allowance for doubtful
accounts
Allowance for declining
in value of inventories (reversal)
Utility expenses
Director remunerations (Note 29.3)
Transportation expenses
Other expense
- Loss on disposal of equipment
- Doubtful accounts on loans (Note 11)
- Loss on impairment non-current
assets (Note 15)
- Loss from exchange rate
- Loss on impairment of investments
in subsidiaries (Note 13.1)
- Loss on impairment of investments
in associate (Note 13.2)
- Loss on impairment of investments
in Joint venture (Note 13.3)
- Loss on impairment in goodwill
(Note 16)
Others

1,818,420,496
310,984,353
10,462,570
183,429,725
56,811,473
4,735,220

1,431,136,248
264,575,628
7,407,901
172,639,700
65,246,594
11,062,077

10,702,824
2,411,443
1,488,487
-

11,011,712
1,406,151
2,682,624
-

(10,053,249)

(2,555,711)

(60,000)

(60,000)

(1,896,876)
51,492,458
41,293,844
23,950,433

283,687
37,873,925
38,447,794
16,552,699

11,137,795
-

9,876,383
-

-

9,475,508

77,770
8,000,000

21,475,508

22,402,859
(2,706,184)

599,951
(976,388)

-

518,443
-

-

-

83,842,859

35,454,488

110,754,937

-

-

-

54,946,525

-

-

-

52,315,653
171,882,832

135,377,410

13,094,628

15,202,808

Total

2,899,227,069

2,187,147,023

130,695,806

97,568,117
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Income taxes
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Current income tax expense
Deferred income tax (Note 18)
Income tax

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

(29,547,445)
74,009,328

(3,596,474)
52,261,566

(39,097,007)
12,986,647

11,245,437

44,461,883

48,665,092

(26,110,360)

11,245,437

The tax on the Company’s profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the basic
tax rate of the home country of the Group as follows:
Consolidated financial
statements
2017
2016
Baht
Baht
Profit (loss) before tax
Tax calculated at a tax rate of 20%
(2016: 20%)
Tax effect of:
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax purpose
Tax losses for which no deferred income tax
asset was recognised
Temporary different which was not set up
deferred tax asset
Untilisation of previously unrecognised
tax losses
Utilisation of previously unrecognised
tax losses
Income tax

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

(354,938,621)

(211,516,393)

33,028,614

(105,173,186)

70,987,724

42,303,279

(6,605,723)

21,034,637

12,887,250
(65,708,631)

3,559,226
(13,255,156)

100,313
(20,073)

2,603,756
(262,959)

(2,039,580)

(14,576,467)

-

(12,129,997)

(6,499,415)

-

(21,359,766)

-

33,059,647

-

-

-

1,774,888

30,634,210

1,774,889

-

44,461,883

48,665,092

(26,110,360)

11,245,437
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Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the gain (loss) attributable to owners by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the period.
The diluted earnings per share is calculated adjusting the weighted average number of ordinary shares
outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares. The Group has dilutive potential
ordinary shares that are warrants (Note 23).
28.1 Basic earnings per share
Consolidated
financial statements
2017
2016
For the year ended 31 December
Profit (loss) from continuing
operations attributable to
owners of the parent (Baht)
Loss from discontinued operations
attributable to owners of
the parent (Baht)
Profit (loss) attributable to
owners of the parent (Baht)
Weighted average number of
ordinary shares (Shares)
Basic earnings per share (Baht)
From continuing operations
From discontinued operations

Separate
financial statements
2017
2016

(156,664,549)

(122,212,751)

6,918,254

(93,927,749)

-

(986,319)

-

-

(156,664,549)

(123,199,070)

6,918,254

(93,927,749)

745,141,378

745,141,378

745,141,378

745,141,378

(0.2102)
-

(0.1640)
(0.0013)

0.0093
-

(0.1261)
-

28.2 Diluted earnings per share
Consolidated
financial statements
2017
2016
For the year ended 31 December
Profit (loss) from continuing
operation attributable to
owners of the parent (Baht)

Separate
financial statements
2017
2016

(156,664,549)

(122,212,751)

6,918,254

(93,927,749)

(10,666,144)

(2,621,389)

-

-

(167,330,693)

(124,834,140)

6,918,254

(93,927,749)

Loss from discontinued operation
attributable to owners of
the parent (Baht)

-

(986,319)

-

-

Adjustment for:
Effect from warrants issued by
subsidiaries (Baht)

-

(192,691)

-

-

Loss from discontinued operations
used to determine diluted
loss per share (Baht)

-

(1,179,010)

-

-

745,141,378

745,352,785

745,141,378

745,352,785

(0.2246)
-

(0.1675)
(0.0016)

0.0093
-

-

Adjustment for:
Effect from warrants issued by
subsidiaries (Baht)
Loss from continued operations
used to determine diluted loss
per share (Baht)

Weighted average number of
ordinary shares for diluted
earnings per share (Shares)
Diluted earnings per share (Baht)
From continuing operations
From discontinued operations
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Related party transactions
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are
controlled by, or are under common control with, the company, including holding companies, subsidiaries and
fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and individuals owning, directly or indirectly,
an interest in the voting power of the company that gives them significant influence over the enterprise, key
management personnel, including directors and officers of the company and close members of the family of
these individuals and companies associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the substance of the relationship,
and not merely the legal form.
The Company is incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand. Key shareholder is
Leenabanchong family holding shares in the Company totalling 34.71% of issued and paid-up share capital.
Relationship with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or jointly
controlled by the Company or have transactions with the Company were as follows:
Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

Subsidiaries
1.

Rayong Wire Industries Public Company
Limited

Thailand

72.18% shareholding and some common
directors

2.

Ua Withya Public Company Limited

Thailand

39.23% shareholding and some common
directors

3.

Enesol Company Limited

Thailand

100.00% shareholding and some common
directors

4.

Pipe Line Engineering Company Limited

Thailand

99.99% shareholding and some common
directors

5.

Evergreen Biomass Company Limited

Thailand

99.00% shareholding and some common
directors

6.

WJC Enterprise Company Limited

Thailand

94.25% shareholding and some common
directors

7.

Paradise Green Energy Company
Limited

Thailand

25.50% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

8.

UWC Komen Biomass Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

9.

UWC Solar Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

10. Satuek Biomass Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

11. UWC Amphan Biomass Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

12. Green Energy Plantation Company
Limited

Thailand

21.58% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

13. UWC (Cambodia) Company Limited

Cambodia

27.46% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

Joint venture
14. Sunflowergreen Co., Ltd.

Thailand

A joint venture of Evergreen Biomass
Company Limited at 25.00%
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Related party transactions (Cont’d)
Relationship with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or jointly
controlled by the Company or have transactions with the Company were as follows: (Cont’d)
Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

Associate
15. Dimet (Siam) Public Company Limited

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 24.50%

16. Ayutthaya Power Systems Company Limited

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%

17. Saraburi Energy Systems 2

Thailand

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%

Cambodia

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 48.00%

18. Interglob Investment Company Limited
Other related companies
19. EMC Public Company Limited

Thailand

Related company by shareholding

20. Directors

Thailand

Persons having authority and responsibility
for planning, directing and controlling the
activities of the entity, directly or indirectly,
including any director of the Company
(whether executive or otherwise)

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions
Sales of goods
Revenue from projects
Management fee
Rental income
Fee income from use of assets as collateral
for credit facilities
Interest income
Purchase and sale equity securities
Dividends income
Director and management benefit expenses representing
salary, meeting allowance, per-diam and bonus

Pricing policies
Cost plus margin at the rate of 10.00% - 25.00%
Contract price
Contract price
Contract price (Cost plus margin at
the rate of 10.00% - 25.00%)
2.00% per annum of mortgaged value
The amount approved by the Company’s directors,
based on borrowing cost of the Company
Market price
The amount approved by the Company’s
shareholders
The amount approved by the Company’s directors
and shareholders
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties:
29.1 Revenue
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Subsidiaries
Revenue from rental income
Internal audit
Interest income
Dividend income
Related companies
Revenue from projects
Interest income

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

-

-

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

211,680
3,120,000
3,419,862
10,328,008

7,924,565

5,513,074
5,693,131

-

4,495,270

29.2 Expenses
Consolidated
financial information
2017
2016
Baht
Baht
Other related companies
Purchase Goods / Service

42,250

-

Separate
financial information
2017
2016
Baht
Baht
-

-

29.3 Director remunerations
(included in “Selling expenses” and “Administrative expenses”)
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Key management personnel
Short-term employee benefits
Retirement benefits

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

38,708,997
2,584,847

36,514,677
1,933,117

10,567,304
570,491

9,357,357
519,026

41,293,844

38,447,794

11,137,795

9,876,383
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d)
29.4 Short-term investments
(included in “trading securities”)
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
A related company
Equity securities

99,157,804

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

93,070,822

117,924,127

153,187,018

The movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows:
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Baht
Baht
Opening net book amount
Additions
Disposal
Write-off (Note 9)
Fair value adjustment
Closing net book amount

93,070,822
41,990,087
(2,406,925)
(33,496,180)

153,187,018
41,990,087
(41,349,873)
(2,406,925)
(33,496,180)

99,157,804

117,924,127

29.5 Trade and other receivables
Consolidated financial
statements
2017
2016
Baht
Baht
Trade accounts receivable (Note 10)
Related companies
Less Allowance for doubtful account

Other receivables (Note 10)
Directors
Related companies

Accrued income (Note 10)
Subsidiaries
Related companies

Separate financial
statements
2017
2016
Baht
Baht

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

16,620,653
(14,120,263)

-

-

-

2,500,390

-

-

2,348,340
170,085,671

2,860,312
170,085,671

-

463,175
-

172,434,011

172,945,983

-

463,175

404,556

929,794

12,317,573
-

8,071,959
-

404,556

929,794

12,317,573

8,071,959
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d)
29.6 Short-term loans to related parties
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Subsidiaries
Less Allowance for doubtful account
Subsidiaries, net
Related companies

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

-

-

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

86,440,000
(31,900,000)

8,858,890

12,500,000

124,040,000
-

54,540,000
-

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

The movements of short-term loans for the year ended 31 December are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Opening balance
Additions
Repayment
Doubtful debt for loan to subsidiary
Transfer to short-term loans
to third parties
Unrealised loss on exchange rate
Closing balance

12,500,000
76,660,000
9,347,802
119,775,988
- (183,935,988)
-

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
54,540,000
82,500,000
(5,000,000)
(8,000,000)

107,760,000
15,900,000
(57,120,000)
(12,000,000)

(12,500,000)
(488,912)

-

-

-

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

Transaction incurred during 2017
During the year of 2017, the Company provided short-term loan amounting to Baht 80.00 million to UWC. The loan is
dominated in Thai Baht and is due within 4 months which carries interest rate 4.20% per annum. The Company
provided short-term loan amounting to Baht 2.50 million to WJC. The loan is dominated in Thai Baht and is due within
3 months which carries interest rate MLR-1.75% per annum.
In the second quarter of 2017, the company received the repayment of the principal of loan to EBM amounting to Baht
5.00 million.
The Company assessed the recoverability for remaining balance of loan to EBM and recognised doubtful debt
amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial information.
Transaction incurred during 2016
In the third quarter of 2016, the Company received the repayment of the principal loan to Thansettakij Co., Ltd.
amounting to Baht 57.12 million.
The Company assessed the recoverability for loan to WJC and recognised doubtful debt amounting to Baht 12.00 million
under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended 31 December 2016.
In the first quarter of 2016, a subsidiary, UWC, provided short-term amounting to Baht 119.78 million to a related
company. The loan is dominated in Thai Baht and is due within 6 - 12 months, carrying interest rate 5.00% - 6.00% per
annum. UWC received full payment within the year.

72

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

495

Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

29

Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d)
29.7 Amount due to related parties
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Accrued expense
- related companies
Amount due to related parties
Other payable - directors

29.8

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

450,000
13,803
207,887

56,730

72,607

26,967

671,690

56,730

72,607

26,967

Commitments with related parties
As at 31 December 2017, the Company had commitment related to its subsidiaries which are summarised as
follows:
The guarantee of credit facilities for subsidiaries as follows:
Ua Withya Public Company Limited
Enesol Company Limited
Pipe Line Engineering Company Limited
Evergreen Biomass Company Limited
WJC Enterprise Company Limited

not exceeding Baht 130 million
not exceeding Baht 350 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million

The use of the Company’s assets to be pledged as collateral for credit facilities of subsidiaries (Note 34) as
follows:
Enesol Company Limited
Pipe Line Engineering Company Limited
Evergreen Biomass Company Limited
WJC Enterprise Company Limited
30

not exceeding Baht 350 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million

Dividends
Transactions incurred during 2016
Subsidiaries - Ua Withya Public Company Limited
At the subsidiary’s Annual General Meeting of Shareholder on 28 April 2016, the meeting approved payment of
dividends for the operation results of 2015 amounting to Baht 26.32 million to the shareholders listed in the
register on 12 May 2016. The dividend was paid to shareholders on 27 May 2016. The Company had recorded
dividend received amounting to Baht 10.33 million and recognised under “Other income” in the separate
financial statements and eliminated the transaction in the consolidated financial statements.
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Commitments
The future aggregate minimum lease payment under non-cancellable operating leases are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht
Within 1 year
Later than 1 year but not later
than 5 years
Later than 5 years

Separate
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht

6.36

8.92

0.79

3.16

7.61
4.00

11.25
-

0.58
-

1.38
-

17.97

20.17

1.37

4.54

The future aggregate payment for other commitments are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht
Bank guarantees
Purchase of shares agreement
Legal consultant fee
Repair and maintenance agreements
Unused letters of credit for goods and
raw materials

32

Separate
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht

60.25
0.55
117.78

30.56
7.85
0.55
152.87

-

7.85
-

274.71

1,340.00

-

-

453.29

1,531.83

-

7.85

Pledged assets
32.1 As at 31 December 2017, bank deposits of RWI amounting to Baht 168.90 million (31 December 2016:
Baht 168.90 million) are pledged as collateral for credit facilities of the subsidiary:
a)
b)
c)

short-term and long-term borrowings;
letters of guarantee; and
credit facilities and liability under trust receipt for purchasing raw material.

32.2 As at 31 December 2017, the machinery for a production project for electricity and heat energy of ENS
according to the agreement with Thai-German Ceramic Public Company Limited, is used as collateral for
a borrowing from a domestic financial institution pursuant to the mortgage agreements.
32.3 As at 31 December 2017, bank deposits of ENS amounting to Baht 7.61 million was pledged as collateral
for the borrowings from a domestic financial institution.
32.4 As at 31 December 2017, certain investment properties of the Company are pledged as collaterals for
credit facilities of RWI and ENS.
32.5 As at 31 December 2017, property and plant of UWC which carrying value of Baht 275.05 million
(31 December 2016: Baht 253.96 million), together with an indemnity right from related insurance of such
plant are mortgaged as collateral for a short-term borrowings from a domestic financial institution. Bank
deposits of UWC amounting to Baht 42.42 million are pledged as collateral for bidding projects.
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Promotional privileges
Rayong Wire Industries Public Company Limited
RWI received promotional privileges from the Board of Investment on 29 June 2012 for manufacturing of steel
wire and steel wire mesh. Under the promotional privileges, RWI received the exemption from corporate income
tax from the promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is
13 February 2013 and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual
net losses arising during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege
period. RWI must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
Enesol Company Limited
ENS received promotional privileges from the Board of Investment on 7 June 2011 for manufacturing electricity.
Under the promotional privileges, ENS received the exemption from corporate income tax from the promoted
activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 30 June 2012 and the reduction
of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses arising during the
privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period of 8 years (expired on
29 June 2025). ENS must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
UWC Komen Biomass Company Limited (Formerly : TRC Clean Energy Company Limited)
UKB received promotional privileges from the Board of Investment on 21 May 2008 for generating electricity
from biomass. Under the promotional privileges, UKB received the exemption from corporate income tax from
the promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 11 October 2011
including the deduction of annual net losses arising during the privilege period from net profit for a period of 5
years from the end of the privilege period. UKB must comply with the conditions and restrictions provided in the
promotional certificates.
Satuek Biomass Company Limited
SATUEK received promotional privileges from the Board of Investment on 18 November 2003 for generating
electricity. Under the promotional privileges, SATUEK received the exemption from corporate income tax from
the promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 21 January 2006
and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses arising
during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period SATUEK
must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
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Promotional privileges (Cont’d)
UWC Amphan Biomass Company Limited
UAB received promotional privileges from the Board of Investment on 28 November 2005 for generating
electricity. Under the promotional privileges, UAB received the exemption from corporate income tax from the
promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 31 January 2008 and
the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses arising
during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period. UAB must
comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the following:
For the year ended 31 December 2016
Promoted Non-promoted
activity
activity
Total
Baht
Baht
Baht
Revenue from sales
Revenue from services
Other income

382,720,464
12,972,038

721,035,871
7,878,075
11,554,001

1,103,756,335
7,878,075
24,526,039

Total

395,692,502

740,467,947

1,136,160,449

For the year ended 31 December 2017
Promoted Non-promoted
activity
activity
Total
Baht
Baht
Baht

34

Revenue from sales
Revenue from services
Profit (loss) from investment
Other income

703,364,186
3,466,668
18,662,800

857,219,275
928,664,977
(30,743,621)
69,915,378

1,560,583,461
932,131,645
(30,743,621)
88,578,178

Total

725,493,654

1,825,056,009

2,550,549,663

Event after the reporting period
On January of 2018, UWC, a subsidiary of the Group, issued and offered the unsubordinated and guaranteed
debentures with a debenture holders’ representative in the named-registered certificate debentures publicly for
Baht 600 million. The debentures are due within January 2020 and carry interest at the rate of 6.25% per
annum. UWC, a subsidiary of the Group, guaranteed debentures with pledges of the following:
1.) Land and building owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 77,896,000.
2.) Machine which owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 317,391,000.
3.) 23,998,000 Shares of UKB (UWC’s subsidiary) owned by UWC, a subsidiary of the Group, with par value of
Bath 10 each, totalling Baht 239,980,000 has a carrying value as at 31 December 2016 of Baht 154,319,987.
4.) 330,000,000 Shares of RWI owned by the Company with par of Bath 2 each, totalling Baht 660,000,000.
For using investment in RWI owned by the Company as collateral of debentures, UWC, a subsidiary of the
Group, guaranteed the Company with pledges of the following:
1.) Land and building owned by UAB (UWC’s subsidiary) has an appraisal cost of Baht 44,125,044.
2.) Machine owned by UAB (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht 54,527,000.
3.) Land and building owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 134,841,000.
4.) Machine which owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht
54,527,000.
On 21 February 2018, the Board of Director meeting no.1 / 2018 of RWI had passed a resolution approving RWI to
pay the dividend from the operating results of 2017, to the shareholders listed in the register on 8 March 2018.
Dividends were announced at the rate of Baht 0.106 per share totaling Baht 64.24 million. Dividends will be paid on
25 May 2018.
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General information
Capital Engineering Network Public Company Limited (“the Company”), is incorporated in Thailand and is
registered as a listed Company in the Stock Exchange of Thailand on 10 May 1991. The address of the Company’s
registered office is as follows:
900/15, 19th Floor, SVOA Tower, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok.
The company is a holding company.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as the Group.
The principal subsidiaries’ operation of the Group are summarised as follows:
Name of the entity

Type of business

1. Rayong Wire Industries Public Company Limited
(“RWI”)

Manufacturing and distributing prestressed concrete
wire, prestressed concrete strand wire and welding wire

2. Ua Withya Public Company Limited (“UWC”)

Manufacturing and distributing industrial equipment and
transmission line towers, telecommunication towers, and
distributing substation steel structures

3. Enesol Company Limited (“ENS”)

Manufacturing and distributing electricity and heat energy

4. Pipe Line Engineering Company Limited (“PLE”)

Construction and tunnel

5. Evergreen Biomass Company Limited (“EBM”)

Distributing fuel for power plant

6. WJC Enterprise Co., Ltd. (“WJC”)

Fabrication construction and design

7. Paradise Green Energy Company Limited (“PGE”)

Biogas power plant business, and selling agricultural
products and by products

8. UWC Komen Biomass Company Limited (“UKB”)

Biomass power plant project

9. UWC Solar Company Limited (“SLR”)

Solar power plant

10. Satuek Biomass Co., Ltd. (“SATUEK”)

Biomass power plant project

11. UWC Amphan Biomass Company Limited (“UAB”)

Biomass power plant project

12. Green Energy Planatation Company Limited (“GEP”) Manufacturing and selling agricultural products
13. UWCC (Cambodia) Company Limited (“UWCC”)

Manufacturing and selling woodchips

This Group consolidated and separate financial statements were authorised for issuing by the Board of Directors
on 23 February 2018.
2

Accounting policy
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated and separate financial
statements are set out below:
2.1

Basis of preparation
The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai generally
accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Financial Reporting
Standards issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of
the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act.
The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention,
except short-term investment (Note 2.6) and land (Note 2.9) as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise
judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher
degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the
consolidated financial statements are disclosed in Note 4.
An English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared from the
statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in
interpretation between the two language, the Thai language statutory financial statements shall prevail.

16
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Accounting policy (Cont’d)
2.2

Revised financial reporting standards, and related interpretations
Revised financial reporting standards and interpretations are effective for accounting periods beginning on
or after 1 January 2017 and 2018.
The Group’s management assessed and considered that the revised standards will not have a material
impact on the Group.

2.3

Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The
Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the
entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the
Group. They are deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method to account for business combinations, except business
combination under common control. The consideration transferred for the acquisition of a
subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of
acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the
fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement.
Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and
contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values
at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognises any noncontrolling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s
previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date; any
gains or losses arising from such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the Group is regcognised at fair value at the
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is
deemed to be an asset or liability is recognised in profit or loss. Contingent consideration that is
classified as equity is not re-measured, and its subsequent settlement is accounted for within
equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the
acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the
fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of
consideration transferred, non-controlling interest recognise and previously held interest
measured is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a
bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains or loss on transactions between group
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides
evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been
changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
In the separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less
impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.
A list of the Group’s principal subsidiaries are set out in Note 13.
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Accounting policies (Cont’d)
2.3

Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d)
(2)

Transactions with non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of
the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration
paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is
recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in
equity.

(3)

Disposal of subsidiaries
When the Group ceases to have control it shall ceased to consolidate its subsidiaries. Any
retained interest in the entity is re-measured to its fair value, with the change in carrying amount
recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of
subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset.
In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that
entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.

(4)

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally
accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in
associates are accounted for using the equity method of accounting.

(5)

Joint arrangements
Investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending
on the contractual rights and obligations of each investor, rather than the legal structure of the joint
arrangements.
Joint operations
A joint operation is a joint arrangement whereby the Group has rights to the assets, and obligations
for the liabilities relating to the arrangement. The Group recognises its direct right to the assets,
liabilities, revenues and expenses of joint operations and its share of any jointly held or incurred
assets, liabilities, revenues and expenses. These have been incorporated in the financial statements
under the appropriate headings.
Joint venture
A joint venture is a joint arrangement whereby the Group has rights to the net assets of the
arrangement. Interests in joint ventures are accounted for using the equity method.
A list of the Group’s principal joint venture are set out in Note13.
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Accounting policies (Cont’d)
2.3

Investments in subsidiaries, associates and interests in joint ventures (Cont’d)
(6)

Accounting under equity method
Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is
increased or decreased to recognise the investor’s share of the profit or loss of the investee after the
date of acquisition. The Group’s investment in associates includes goodwill identifies on acquisition.
If the ownership interest in associates is reduced but significant influence is retained, only a
proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is
reclassified to profit or loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest
in an associates is recognise in profit or loss.
The Group’s share of its associates post-acquisition profits or losses is recognised in the profit or
loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in
other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against
the carrying amount of the investment. When the Group’s share of losses in associates equals or
exceeds its interest in the associates, together with any long-term interests that, in substance,
form part of the entity’s net investment in the associates, the Group does not recognise further
losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the associates.
The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the
investments in the associates are impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of
impairment as the difference between the recoverable amount of the investments and its carrying
value and recognises the amount adjacent to share of profit (loss) of associates in profit or loss.
Unrealised gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the
extent of the Group’s interest in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the
transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of
associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted
by the Group.

(7)

Separate financial statement
In the separate financial statements, investments in subsidiaries and associates are accounted for
at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from
contingent consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.

2.4

Foreign currency translation
(a) Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the Group’s entities are measured using the
currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional currency’).
The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional and the
Group’s presentation currency.
(b) Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates
prevailing at the dates of the transactions or valuation where items are re-measured. Foreign
exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation
at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are
recognised in the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any
exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income. Conversely,
when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any exchange
component of that gain or loss is recognised in profit and loss.
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Accounting policies (Cont’d)
2.4

Foreign currency translation (Cont’d)
(c) Group companies
The results and financial position of all of the Group’s entities (none of which has the currency of a
hyper-inflationary economy) that have a functional currency different from the presentation currency
are translated into the presentation currency as follows:




Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the
closing rate at the date of that statement of financial position;
Income and expenses for each statement of comprehensive income are translated at average
exchange rates; and
All resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as
assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate.
2.5

Cash and cash equivalents
In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with
banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less and bank
overdrafts. In the statements of financial position, bank overdrafts are shown in current liabilities.

2.6

Investments
Investments other than investments in subsidiaries, associates and joint ventures are classified into the
following four categories: (1) trading investments; (2) held-to-maturity investments; (3) available-for-sale
investments; and (4) general investments.
The classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired. Management
determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates
such designation on a regular basis.
1.

Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations
in price are classified as trading investments and included in current assets.

2.

Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are
classified as held-to-maturity.

3.

Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to
liquidity needs or changes in interest rates, are classified as available-for-sale.

4.

Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments.

All categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration
paid plus transaction cost.
Trading investments and available for sale investments are subsequently measured at fair value. The
unrealised gains and losses of trading investments are recognised in profit or loss. The unrealised gains
and losses of available for sale investments are recognised in other comprehensive income.
Held-to-maturity investments are carried at amortised cost using the effective yield method less impairment
loss.
General investments are carried at cost less impairment loss.
A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If
the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to
profit or loss.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount
is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Company's holding of a
particular investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined
by the weighted average carrying amount of the total holding of the investment.
20
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Accounting policies (Cont’d)
2.7

Trade and other receivables
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at the
remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding
amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference between the carrying amount of
the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written-off during the year in
which they are identified and recognised in profit or loss within administrative expenses.

2.8

Inventories
Inventories of the Group comprises raw materials (steel), industrial goods, agricultural products, biomass
materials, factory supplies and work in progress.
Inventories are stated at the lower of either the cost and the net realisable value.
The cost of raw materials (steel), agricultural products, biomass materials, factory supplies and work in
progress is determined by the weighted average method and the cost of industrial goods is determined
by the first-in, first-out method.
The cost of finished goods comprises the purchase cost, conversion cost and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured inventories
and work in progress, the cost of goods is determined by the weighted average method, considered an
appropriate cost allocation of production overheads. It is based on normal operating capacity.
Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less applicable
variable selling expenses. Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective
inventories.

2.9

Property, plant and equipment
Land is shown at fair value, based on valuations by external independent valuers every 3 years. All other
property, plant and equipment are stated at historical cost less accumulated depreciation. Historical cost
includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the
Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in
which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to other comprehensive income
and shown as gain on asset revaluation in equity. Decreases that offset previous increases of the same
asset are charged in other comprehensive income and debited against gain on asset revaluation directly in
equity; all other decreases are charged to profit or loss.
Land is not depreciated. Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to
allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Buildings and improvements
Hydroelectric power plants
Machinery and equipment
Tunnel boring machinery
- Useful lives
Furniture, fixtures, and office equipment
Vehicles

10 - 20 years
15 years (Based on agreement)
5 - 15 years
5 - 15 years
5 - 10 years
5 years
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Accounting policies (Cont’d)
2.9

Property, plant and equipment (Cont’d)
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each
reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying
amount is greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are
recognised within ‘Other gain/loss - net’ in profit or loss.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are transferred to
retained earnings.

2.10

Investment property
Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by
the companies in the consolidated Group, is classified as investment property. Investment property also
includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs
Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future
economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an
investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
After initial recognition, investment property is carried at cost less any accumulated depreciation and any
accumulated impairment losses.
Land is not depreciated. Depreciation on other investment properties is calculated using the straight line
method to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Building

20 years

Subsequent expenditure is capitalised to the asset’s carrying amount only when it is probable that future
economic benefits associated with the expenditure will flow to the Group and the cost of the item can be
measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an
investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognised.
2.11

Goodwill
At the date of acquisition. Goodwill on acquisitions of subsidiaries is separately reported in the consolidated
statement of financial position.
Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses.
Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an entity include the
carrying amount of goodwill relating to the entity sold.
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made
to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the
business combination in which the goodwill arose, identified according to operating segment.
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Accounting policies (Cont’d)
2.12

Intangible assets
Computer software licenses
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring
to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives of 5 - 10 years.
Cost of gas branch piping system
Cost of gas branch piping system have a finite useful life and are carried at cost less accumulated
amortisation, and impairment (if any). Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate
the cost of gas branch piping system over their estimated useful lives of 15 years.
Right to sale under Power Purchase Agreement
The right to sale under Power Purchase Agreements arising on acquisitions of subsidiary is amortised over
the periods of the Power Purchase Agreements, which are between 8 to 13 years. Amortisation is calculated
using the straight-line method.

2.13

Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation and are
tested annually for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds its
recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and
value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which
there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2.14

Leases - Where a Group is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from
the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.
Leases of land, plant and equipment where the Group has substantially all the risks and rewards of
ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at
the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate
on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are
included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss
over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the
liability for each period. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over
the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
Leases - Where a Group is the lessor
When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is
recognised as a receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the
receivable is recognised as unearned finance income. Lease income is recognised over the term of the
lease using the net investment method, which reflects a constant periodic rate of return. Initial direct
costs are included in initial measurement of the finance lease receivable and reduce the amount of
income recognised over the lease term.
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2.15

Borrowing
Borrowing are recognised initially at fair value, net of transactions costs incurred. Borrowings are
subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of transaction costs) and the
redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the effective yield
method.
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent
that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the
draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility
will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the
period of the facility to which it relates.
Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer
settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date.
Borrowing costs
General and specific borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of
qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their
intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are
substantially ready for their intended use or sale.
Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure
on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.
All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

2.16

Current and deferred income taxes
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss,
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity.
In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at
the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate
taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations
in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on
the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial
statements.
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in
a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting
nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted
or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred
income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will
be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred income tax is provided on
temporary differences arising from investments in subsidiaries, associates and joint arrangements, except
where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is probable that
the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current
tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to
income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable
entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

24

508

รายงานประจำาปี 2560

Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

2

Accounting policies (Cont’d)
2.17

Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when
incurred.
Defined contribution plans
The Group participates in a provident fund, which is a defined contribution plan, the assets for which are
held in a separate trustee-administered fund and are managed by a licensed Fund Manager. The Group
has no legal or constructive obligations to pay further contributions once the contributions have been paid.
The contributions are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions
are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is
available.
Retirement benefit
A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit
plans define an amount of retirement benefit that an employee will receive on retirement, usually depends
on one or more factors such as age, years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit retirement plans is
the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period. The defined benefit
obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The
present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash
outflows using market yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits
will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they
arise. They are included in retained earnings in the statements of changes in equity.
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

2.18

Provisions
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past
events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount
has been reliably estimated. Restructuring provisions comprise lease termination penalties and employee
termination payments. Provisions are not recognised for future operating losses.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement
is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the
likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the
obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the
risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognised as
interest expense.
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2.19

Share capital
Ordinary shares is classified as equity.
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in
equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.
Where any companies within the Group purchases the Company’s equity share capital (treasury shares),
the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is
deducted from equity attributable to the Company’ s equity holders until the shares are cancelled or
reissued. Where such shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly
attributable incremental transact costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to
the Company’s equity holders.

2.20

Warrants
Group as an issurer
Warrants are issued to existing shareholders to subscribe for ordinary shares. Proceeds from issuing
warrants (if any) net of related expenses are shown under “Warrants” in shareholders’ equity when the
warrants are issued. Proceeds from exercised warrants net of related expenses are shown under share
capital.

2.21

Construction contract
A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of an asset or a combination
of assets that are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology and functions or
their ultimate purpose or use.
When the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised
to the extent of contract costs incurred where it is probable those costs will be recoverable. Contract costs
are recognised as expenses in the period in which they are incurred.
When the outcome of a construction contract can be estimated reliably and it is probable that the contract
will be profitable, contract revenue is recognised over the period of the contract. When it is probable that
total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense
immediately.
Costs incurred in the year in connection with future activity on a contract are excluded from contract costs in
determining the stage of completion. They are presented as inventories, prepayments or other assets,
depending on their nature.
The Group presents as an asset the gross amount due from customers for contract work for all contracts
in progress and for which costs incurred plus recognised profits (less recognised losses) exceed
progress billings. Progress billings not yet paid by customers and retention are included within ‘trade and
other receivables.
The Group presents as a liability the gross amount due to customers for contract work for all contracts in
progress for which progress billings exceed costs incurred plus recognised profits (less recognised losses).
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2.22

Revenue recognition
Sale of goods
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership are
transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with
the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated
costs or the probable return of goods.
Revenue from sale of electricity and heat energy
Revenue from sale of electricity and heat energy is recognised in profit or loss according to the term set
out in the agreement to obtain the right of production and distribution of electricity and heat energy. The
revenue from sale of electricity is calculated basing on the accepted actual delivered electricity shown on
the meter and the average price of each month as set out in the agreement. The revenue from sale of
heat energy is calculated basing on the accepted actual delivered heat energy shown on the meter at the
price of natural gas purchased in each month as set out in the agreement.
Revenue from projects
Revenue from projects is recognised in statement of comprehensive income when the project are
completely inspected by and delivered to the buyer at the Group’s plant because the significant risks and
rewards of ownership have been transferred to the buyer.
For the projects which included transportation to the customer, revenue is recognised in the statement of
comprehensive income when the customer assigned the work and issued the invoice and delivery note
(if any). Assigned work can be classified in proportion to its completion and delivery to the customer.
Revenue from tunnel boring
Revenue from tunnel boring includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in
contract work, claims and incentive payments to the extent that it is probable that they will generated
revenue and are reliable measured. As soon as the outcome of tunnel boring can be estimated reliably,
revenue and costs from tunnel boring are recognised in the profit and loss at the stage of completion of
the work and issuance of the invoice.
An expected loss on a tunnel boring contract and manufacturing services on that project are recognised
immediately in profit or loss.
Rental income
Rental income is recognised in profit or loss according to the terms set out in the agreement, based on
which the installations are due.
Interest income and other income
 Interest income is recognised using the effective interest method.
 Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group has the right to receive payments is

established.
 Income from the sale of raw materials scrap (steel) is recognised when the process of bidding is completed.
 Discounts received, liable for compensation derived from the delay of work, under the agreement are

recognised in the statement of income when receiving approval from the parties.
 Gain from derivative future contracts is recognised when gain (loss) is realised from settlement of

derivative future contracts.
 Others revenues are recognised on accrual basis.
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2.23

Dividend distribution
Dividend distribution to the Group’s shareholders is recognised as a liability in the financial statements in the
period in which the dividends are approved by the Group’s shareholders or board of directors.

3

Financial risk management
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates risk, foreign exchange
risk, credit risk, liquidity risk, and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group
does not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Group. The Group has a system of controls in place
to create an acceptable balance between the cost of risks occurring and the cost of managing the risks. The
management continually monitors the Group’s risk management process to ensure that an appropriate balance
between risk and control is achieved.
3.1

Interest rates risk
Interest rates risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the
Group’s operations and its cash flows because certain borrowings have interest rates closed to the
market rate and some are lower. The Group has not hold derivative financial instrument to manage risk
that may incur from interest rate fluctuation.

3.2

Foreign exchange risk
The Group is exposed to immaterial foreign currency risk relating to purchases which are denominated in
foreign currencies. The Group does not enter into forward exchange contracts to hedge liabilities
denominated in foreign currencies.

3.3

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to settle
its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations, close follow up, and cash and cheque collections in advance before starting a
project are performed on all customers requiring credit over a certain amount.

3.4

Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate
by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.
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Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors,
including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. The Group
makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition,
seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are outlined
below:
The significant estimates and assumptions are outlined below:
a)

Business acquisition
The Group determines the fair value of the net identifiable assets by using the purchase price allocation
method. The goodwill is dependent on the fair value of the net assets acquired. The valuation
methodology involves management’s judgement, based on the inputs and assumptions in the model,
which affect the valuation of goodwill.

b)

Estimated impairment of goodwill, property, plant and equipment and intangible assets
The Group tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with accounting
policy stated in Note 2.11. The Group also considers impairment indicator for property, plant and
equipment and intangible assets. The recoverable amounts of cash-generating units have been
determined based on value-in-use calculations. These calculations require the use of estimates. The
change in the assumption used would impact the recoverable amount.

c)

Allowance for doubtful accounts
Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit loss.
The management uses judgment to establish reserves for estimated loss for each outstanding debtor.
The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of percentage of revenues,
analysis of debt aging, collection experience, and taking into account of change in the current economic
environment. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of
allowances for receivable loss and adjustments to the allowances may therefore be required in the future.

d)

Useful lives for property, plant and equipment and intangible assets
The annual depreciation charge is sensitive to the estimated useful lives and residual values allocated to
each type of asset. Useful lives and residual values are assessed annually and change when necessary
to reflect current situation on their remaining useful lives in light of technological change, prospective
economic utilisation and physical condition of the assets concerned.

e)

Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary difference arising between tax bases of
assets and liabilities and their carrying amount for accounting purposes as at the end of reporting date.
Significant management judgment is used in considering whether it is highly probable that the Group will
generate sufficient taxable profits from its future operations to minimize these deferred tax assets. The
Group’s assumptions regarding the future taxable profits and the anticipated timing of minimise of
deductible temporary differences and significant changes in these assumptions from period to period
may have a material impact on financial position and results of operations.

f)

Borrowings
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based upon the borrowing rate
which the director’s expect would be available to the Group at the end of reporting date. The change in
the discount rate would impact the fair value of the borrowings.

29

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

513

Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

4

Critical accounting estimates and judgements (Cont’d)
g)

Employee benefits
The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are
determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining
the net cost (income) for employee benefit include the discount rate. Any changes in these assumptions
will have an impact on the carrying amount of employee benefit obligations.
The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that
should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required
to settle the employee benefit obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group
considers the market yield of high-quality government bonds that are denominated in the currency in
which the benefits will be paid.
Other key assumptions for employee benefits are based in part on current market conditions. Additional
information is disclosed in Note 21.

h)

Consolidation of the entity in which the Group holds less than 50%.
Management consider that the Group has de facto control of UWC even though it has less than 50% of
the voting rights. The Group has control and power to govern the financial and operating policies of UWC
and there is no history of other shareholders forming a group to exercise their votes collectively.
Consequently, this investment has been classified as a subsidiary and consolidated to the Group’s
consolidated financial statements.

5

Capital risk management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to build investor, creditor and market confidence
and to sustain future development of the business. The Board monitors the return on capital, which the Group
defines as a result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding non-controlling
interest, and also monitors the level of dividends paid to ordinary shareholders.

6

Segment information
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief
operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and
assessing performance of the operating segments, has been identified as the executive committee who makes
strategic decisions. The chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as
presented on the financial statements, principally based on profit (loss) after income tax.
By geographic area
Management considers that the Group operates in a single geographic area, namely in Thailand, and has,
therefore, only one major geographic segment.
By business operation
The Group comprises the following main business segments:
Segment 1: represents the business of investing in other companies
Segment 2: represents the business of manufacturing and distributing prestressed concrete wire, prestressed
concrete strand wire and welding wire
Segment 3: represents the business of manufacturing and distributing steel structures for transmission line
towers, telecommunication towers, substation steel structures and industrial equipment, including
the design and manufacture fabrication
Segment 4:

represents the business of manufacturing and distributing electricity and heat energy

Segment 5: represents the business of construction and tunnelling
Other segments:

represents the business of agricultural product
30
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Segment information (Cont’d)
Financial information by business segments in the consolidated financial statements are as follows:
Consolidated financial statements
Segment 1
Million Baht

Segment 2
Million Baht

Segment 3
Million Baht

Segment 4
Million Baht

Segment 5
Million Baht

Other
segment
Million Baht

Total
Million Baht

For the year ended
31 December 2016
Revenues
Less Revenue from
inter-segment

(7.61)

608.80

867.23

680.73

0.01

44.95

2,194.11

(28.47)

(0.48)

(31.36)

(152.82)

-

-

(213.13)

Total revenues

(36.08)

608.32

835.87

527.91

0.01

44.95

1,980,98

Segment results

(63.56)

14.85

29.92

(55.98)

(33.22)

(52.35)

(160.34)

-

-

-

-

-

(2.51)

(2.51)

4.69

232.94

344.44

892.28

94.25

228.95

1,797.55
4,130.08

Discontinued operations
Segment fixed assets
Other assets

5,927.63

Consolidated total assets

Consolidated financial statements

For the year ended
31 December 2017
Revenues
Less Revenue from
inter-segment
Total revenues
Segment results
Segment fixed assets
Other assets
Consolidated total assets

Segment 1
Million Baht

Segment 2
Million Baht

Segment 3
Million Baht

Segment 4
Million Baht

Segment 5
Million Baht

Other
segment
Million Baht

Total
Million Baht

163.72

944.89

1,094.08

635.51

0.04

31.64

2,869.88

(194.99)

(0.35)

(105.49)

(18.50)

-

-

(319.33)

(31.27)

944.54

988.59

617.01

0.04

31.64

2,550.55

(152.04)

81.23

30.18

(128.19)

(34.34)

(107.31)

(310.47)

1.10

228.26

365.35

1,020.98

61.55

208.70

1,885.94
4,167.03
6,052.97
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Fair value
7.1

Fair value estimation
The table below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different
levels have been defined as follows:
• Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
• Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices).
• Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is,
unobservable inputs).

The following table presents the financial assets and liabilities that are measured at fair value, excluding fixed
deposits presented under held-to-maturity securities due within one year, at 31 December.
Consolidated financial statements
2017
2016
Level 1
Level 2
Level 1
Baht
Baht
Baht

Level 2
Baht

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities
Available-for-sale financial assets
 Mutual funds

136,766,739

8,242,687
-

113,500,010

71,575
-

-

480,740,408

-

141,125,349

Total asset

136,766,739

488,983,095

113,500,010

141,196,924

The Group reclassified available-for-sale investments gains of Baht 1,389,449 (2016: Baht 2,444,800) from other
comprehensive income into profit or loss resulting from disposal of investments during the year.
Separate financial statements
2017
2016
Level 1
Level 2
Level 1
Baht
Baht
Baht

Level 2
Baht

Asset
Trading financial assets
 Mutual Funds
 Equity securities

155,533,062

8,242,687
-

173,616,205

71,575
-

Total asset

155,533,062

8,242,687

173,616,205

71,575

There were no transfers between levels 1 and 2 during the year.
7.2

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 Trading securities and available-for-sale equity securities are fair valued using a Net Asset
Valuation (“NAV”) approach as at period end date. The data is publicly available on the Thai Bond Market
Association, which is calculated by fund manager of the mutual fund.
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Cash and cash equivalents
Consolidated
financial statements
2017
Baht
Cash on hand
Deposits held at call with banks current and saving accounts
Short-term bank deposits

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

1,362,731

917,950

729

521

178,517,131
4,673,160

649,999,823
10,278,687

25,181,127
367,766

54,578,178
364,868

184,553,022

661,196,460

25,549,622

54,943,567

During 2017, the interest rate on savings deposits at banks is ranged between 0.13% - 0.75% per annum (2016:
0.13% - 0.75% per annum).
The interest rate on short-term bank deposits is 0.80% - 1.38% per annum (2016: 0.80% - 0.95% per annum) and
these deposits have maturities of 3 months.
9

Short-term investments
Short-term investments as at 31 December comprises of these followings:
Consolidated financial statements
31 December 2017
31 December 2016
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht
Baht
Trading securities
Available-for-sale securities
Held-to-maturity securities
due within one year

325,218,227
478,633,096

145,009,426
480,740,408

273,989,642
137,861,460

113,571,584
141,125,350

4,330,296

4,330,296

75,891,346

75,891,346

808,181,619

630,080,130

487,742,448

330,588,280

Separate financial statements
31 December 2017
31 December 2016
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht
Baht
Trading securities

343,984,550

163,775,749

334,105,837

173,687,780

Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows:
Consolidated financial statements
Available- Held-to-maturity
Trading
for-sale
securities due
securities
securities
within one year
Baht
Baht
Baht
Opening net book amount
Additions
Disposals
Revaluation
Loss on impairment of investment
in trading securities
Interest income
Closing net book amount

Total
Baht

113,571,584
222,489,131
(155,012,776)
(33,631,588)

141,125,350
511,760,000
(172,676,555)
531,613

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

330,588,280
817,107,385
(482,120,346)
(33,099,975)

(2,406,925)
-

-

11,711

(2,406,925)
11,711

145,009,426

480,740,408

4,330,296

630,080,130
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9

Short-term investments (Cont’d)
Movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows: (Cont’d)
Consolidated financial statements
Available- Held-to-maturity
Trading
for-sale
securities due
securities
securities
within one year
Baht
Baht
Baht
Cost
Unrealised gain (loss)
Fair value

Total
Baht

325,218,227
(180,208,801)

478,633,096
2,107,312

4,330,296
-

808,181,619
(178,101,489)

145,009,426

480,740,408

4,330,296

630,080,130
Separate
financial
statements
Trading
securities
Baht

Opening net book amount
Additions
Disposals
Impairment loss on investment
Revaluation

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

Closing net book amount

Separate
financial
statements
Trading
securities
Baht
Cost
Unrealised loss

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

Fair value
The analysis of gain (loss) from investment is as follows:
Consolidated financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Write-off warrants held as
trading securities
Gain on sales of short-term
investments
Gain on sales of subsidiary’s
warrants
Unrealised loss on revaluation of
trading securities
Gain on disposal investment in
joint venture
Gain (loss) on disposal investment in
subsidiaries (Note 13.1)

Separate financial statements
2017
2016
Baht
Baht

(2,406,925)

-

(2,406,925)

-

5,294,892

8,529,080

3,271,445

8,529,080

-

-

170,376,837

9,007,385

(33,631,588)

(53,444,336)

(33,631,588)

(53,444,336)

-

13,739,616

-

-

-

(878,142)

17,399,811

2,383,621

(30,743,621)

(32,053,782)

155,009,580

(33,524,250)

The Company recognised gain on disposal investment in subsidiaries amounting Baht 5.24 million, net of tax,
and gain on sales of subsidiary’s warrants amounting to Baht 169.38 million, net of tax (2016: Baht 7.21 million,
net of tax) directly in equity attributed to the shareholders of the parent company in the consolidated financial
statements.
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Trade and other receivables
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Trade receivables - third parties
Less Allowance for doubtful accounts

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

790,271,130
(105,566,088)

493,869,553
(129,658,902)

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

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

Trade receivables - third parties, net

684,705,042

364,210,651

-

-

Trade receivable - related parties
(Note 29.5)
Less Allowance for doubtful accounts

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

16,620,653
(14,120,263)

-

-

Trade receivable - related parties, net

-

2,500,390

-

-

30,846,443

41,741,258

528,783

12,500

172,088,636
18,828,503

172,945,983
43,055,853

112,322

463,175
73,347

404,556
34,626,741

929,794
33,813,054

12,317,573
431,121

8,071,959
497,140

941,499,921

659,196,983

13,389,799

9,118,121

Other receivables - third parties
Other receivables - related parties
(Note 29.5)
Accrued income - third parties
Accrued income - related parties
(Note 29.5)
Prepaid expenses

Outstanding trade accounts receivable as at 31 December 2017 and 2016 can be analysed as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Third parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Related Company (Note 29)
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful
accounts

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

546,906,261

258,374,168

-

-

125,796,395
11,946,361
1,947,141
103,659,972

110,448,429
14,027,825
1,354,043
109,665,088

84,178,921

84,178,921

790,256,130

493,869,553

84,178,921

84,178,921

(105,551,088)

(129,658,902)

(84,178,921)

(84,178,921)

684,705,042

364,210,651

-

-

-

897,764

-

-

14,120,263

447,592
1,155,033
14,120,264

-

-

14,120,263

16,620,653

-

-

(14,120,263)

(14,120,263)

-

-

-

2,500,390

-

-
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11

Short-term loans
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Third parties
- promissory notes
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts
Related parties (Note 29.6)
- promissory notes
- short-term loans
Less Allowance for doubtful accounts

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

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

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

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

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

-

-

-

-

8,858,890
-

12,500,000
-

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

86,440,000
(31,900,000)

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

During the second quarter of 2017, the Company assessed the recoverability for loan to EBM and recognised
doubtful debt amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial statements.
12

Inventories
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Raw material, net
Factory supplies, net
Work in progress
Finished goods, net

385,833,414
58,825,624
289,028,650
60,138,392

339,101,759
45,534,411
165,039,138
76,090,754

793,826,080

625,766,062

Cost of inventories has been included in cost of sales, totalling Baht 1,296.78 million (2016: Baht 1,012.75 million).

36

520

รายงานประจำาปี 2560

Capital Engineering Network Public Company Limited
Notes to Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2017

13

Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture
13.1 Investment in subsidiaries

Name of the entity
Direct shareholding
1. Rayong Wire Industries
Public Company
Limited

Type of business

Country of
incorporation

Issued and paid-up
share capital
2017
2016
Million Baht Million Baht

Ownership interest
2017
2016
%
%

Manufacturing and distributing
prestressed concrete wire,
prestressed concrete strand
wire and welding wire

Thailand

303.02

300.10

72.18

74.24

2. Ua Withya Public
Company Limited

Manufacturing and distributing
industrial equipment and
transmission line towers,
telecommunication towers,
and distributing substation
steel structures

Thailand

1,316.25

1,316.25

39.23

39.23

3. Enesol Company Limited

Manufacturing and distributing
electricity and heat energy

Thailand

302.50

302.50

100.00

100.00

4. Pipe Line Engineering
Company Limited

Construction and tunnel

Thailand

144.00

144.00

99.99

99.99

5. Evergreen Biomass
Company Limited

Distributing fuel for power plant

Thailand

50.00

50.00

99.00

99.00

6. WJC Enterprise
Company Limited

Fabrication construction
and design

Thailand

97.50

97.50

94.25

94.25

Indirect shareholding
1. Paradise Green Energy
Company Limited

Agricultural

Thailand

250.00

250.00

25.50

23.54

2. UWC Komen Biomass
Co., Ltd.

Biomass power plant project

Thailand

240.00

240.00

39.23

39.23

3. UWC Solar Company
Limited

Biomass power plant project

Thailand

18.25

18.25

39.23

39.23

4. Satuek Biomass Co., Ltd.

Biomass power plant project

Thailand

16.25

260.00

39.23

39.23

5. UWC Amphan Biomass
Company Limited
6. Green Energy Plantation
Company Limited

Biomass power plant project

Thailand

9.38

150.00

39.23

39.23

Manufacturing and selling
Agricultural products

Thailand

0.10

-

21.58

-

7. UWC (Cambodia)
Company Limited

Manufacturing and selling
woodchips

Cambodia

US$ 25,000

-

27.46

-

Indirectly hold through UWC
Movement in book value of investments in subsidiaries for the year then ended 31 December 2017 and
2016 are as follows:
Separate financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Opening balance
Additions
Disposals
Impairment loss on investments
Closing balance

1,061,677,651
(2,586,597)
(83,842,859)

1,001,938,974
95,490,992
(297,827)
(35,454,488)

975,248,195

1,061,677,651
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d)

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2017
Rayong Wire Industries Public Company Limited
In the second quarter of 2017, the Company disposed 8,179,700 shares of RWI and received the
proceeds amounting to Baht 19.99 million. The Company recognised gain on sale of investment amounting
to Baht 17.40 million under “Gain (loss) from investment” in the separate financial statements. The Group
recognised gain, net of tax amounting to Baht 5.24 million directly in equity attributed to the owners of the
parent in consolidated financial statements.
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of 5,823,339
units and paid all subscriptions amounting to Baht 9,331,743. The Group recognised loss, net of tax on
change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 171,222 directly in equity attributed to the
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in RWI reduced to 72.18% (31 December 2016: 74.24%).
Ua Withya Public Company Limited
In the second quarter of 2017, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of 42,608
units and paid all subscriptions amounting to Baht 4,260. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December 2016: 39.23%). Even though the Group
has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control and power to govern the financial
and operating policies of UWC. Therefore, UWC is classified as subsidiary of the Group.
Pipe Line Engineering Company Limited
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in PLE and
recognised impairment loss amounting to Baht 34.40 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Evergreen Biomass Company Limited
For the year ended 31 December 2017, the Company assessed the impairment of investment in EBM
and recognised impairment loss amounting to Baht 49.44 million under “Other expenses” in the separate
financial statements.
Green Energy Plantation Company Limited
On 17 April 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired GEP by investing in 20,000 ordinary shares
at par value of Baht 5 per share, totalling Baht 55,000, representing ownership interest of 55.00%. The Group
presented indirect ownership in GEP for 21.58%.
Paradise Green Energy Co., Ltd.
In the fourth quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, made additional investment in PGE
amounting to Baht 13.43 million. Accordingly, the group’s shareholding proportion in PGE increased to
25.50% (31 December 2016: 23.54%). The Group recognised loss on change in controlling-interest in
subsidiary amounting to Baht 2.82 million directly in equity attributed to the owners of the parent in the
consolidated financial statements.
UWC (Cambodia) Company Limited
In the second quarter of 2017, UWC, a subsidiary of the Group, acquired UWCC by investing in 1,000
ordinary shares totalling Baht 0.89 million, representing ownership interest of 70.00%. The Group
presented indirect ownership in UWCC for 27.46%.
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d)

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2017 (Cont’d)
Satuek Biomass Company Limited
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 1/2017 has
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 2,600,000 shares to
650,000 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19
May 2017.
On 7 June 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UWC No. 2/2017 has
approved to reduce the number of the subsidiary, SATUEK’s common share from 650,000 shares to
162,500 shares, Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The
subsidiary completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 17
July 2017.
UWC Amphan Biomass Company Limited
On 10 March 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2017 has approved to
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 1,500,000 shares to 375,000 shares,
Baht 100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary
completed the share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 9 May 2017.
On 31 May 2017, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2017 has approved to
reduce the number of the subsidiary, UAB’s common share from 375,000 shares to 93,750 shares, Baht
100 per share. The reduction amount will be compensated with the deficits. The subsidiary completed the
share reduction process and registered with the Ministry of Commerce on 19 July 2017.
Transactions incurred during 2016
Evergreen Biomass Company Limited
On 21 January 2016, the Company paid-up the subscription 980,000 ordinary shares at Baht 5 per share,
totaling Baht 4.90 million, where shareholders of non-controlling interest paid-up the partial of subscription
totalling Baht 50,000.
In September 2016, EBM additional issued 4.00 million ordinary shares at par value of Baht 10 per share.
The Company and the non-controlling interest paid-up the subscription amounting to Baht 39.60 million
and Baht 0.40 million, respectively. In addition, the Company purchased EBM’s shares from the
non-controlling interest amounting to Baht 25,000 and paid-up the unpaid subscription to EBM amounting to
Baht 75,000. Accordingly, the Company’s shareholding portion in EBM increased to 99.00% (31 December
2015: 98.00%).
Imperial Land Company Limited
On 13 February 2015, the Extraordinary Meeting of Shareholders of UWC no. 1/2558 approved disposal
of investment in IMP to EMC Plc., a related company, which is a related party transaction, representing
100.00% sales of paid-up capital in the subsidiary.
In October 2016, the Board of Directors Meeting of EMC approved payment of acquisition of IMP’s
shares. The transaction was completed in November 2016. The Group recognised gain from sale of
investment of Baht 0.88 million under “Gain (loss) from investment” in the consolidated financial
statements and ceased consolidating IMP since 1 November 2016.
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Investments in subsidiaries, associate and interest in joint venture (Cont’d)

13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
Ua Withya Public Company Limited
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (UWC-W2) of
345,684 units and paid all subscriptions amounting to Baht 34,570. The Group recognised loss, net of tax
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 17,464 directly in equity attributed to the
owners of the parent in the consolidated financial statements.
After exercise the warrants, the Company’s shareholding proportion in UWC remains 39.23% (31 December
2015: 39.23%). Even though the Group has investment in UWC at 39.23%; however, the Group has control
and power to govern the financial and operating policies of UWC. Therefore, UWC is classified as subsidiary
of the Group.
Rayong Wire Industries Public Company Limited
For the year ended 31 December 2016, the non-controlling interest exercised the warrant (RWI-W1) of
202,000 units and paid all subscriptions amounting to Baht 323,200. The Group recognised gain, net of tax
on change in controlling interest in subsidiary amounting to Baht 137.60 directly in equity attributed to the
owners of the parent in the consolidated financial statements. After exercise the warrants, the Company’s
shareholding proportion in RWI reduced to 74.24%. (31 December 2015: 74.26%).
In the fourth quarter of 2016, the Company disposed 955,400 shares of RWI and received proceed
amounting to Baht 2.68 million. The Company recognised gain on sale of investment amounting to Baht
2.38 million under “Gain (loss) from investment in the separate financial statements”. The Group
recognised gain, net of tax amounting to Baht 1.90 million directly in equity attributed to the owners of the
parent in consolidated financial statements.
Subsequently, the Company repurchased 995,100 shares of RWI amounting to Baht 2.31 million to
maintain ownership interest in subsidiary.
Enesol Company Limited
For the year ended 31 December 2016, the Company has purchased ENS’s shares from the non-controlling
interest amounting to Baht 48.58 million. Accordingly, the Company’s shareholding portion in ENS
increased to 100.00% (31 December 2016: 90.04%).
Pipe Line Engineering Company Limited
The Company assessed the impairment of investment in PLE and recognised impairment loss amounting
to Baht 35.45 million under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended
31 December 2016.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
UWC Komen Biomass Co., Ltd.
On 21 September 2015, the subsidiary, UWC, acquired UKB by investing in 24,000,000 ordinary shares at
par value of Baht 10 per share totalling Baht 240.00 million. The Group has ownership interest of 39.23%
in UKB.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
UKB in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Trade and other receivables
Other current assets
Property, plant and equipment
Power purchase agreement
Trade and other payables
Other current liabilities
Current portion of liabilities under finance lease agreement
Deferred tax liabilities

586,008
1,376,773
360,137,314
157,000,000
(17,900,644)
(471,084)
(1,180,985)
(11,886,752)

Net fair value
Less Non-controlling interest

487,660,630
-

Net fair value acquired

487,660,630

Consideration paid
Cash paid for loan to the subsidiary
Cash received from the subsidiary on acquisition date

161,212,431
343,479,258
(20,654,625)

Net consideration paid

484,037,064

Gain from bargain purchase

3,623,566

The fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities exceed the net consideration paid by
Baht 3.62 million. It was recognised in the consolidated profit or loss as gain from bargain purchase
under “Other income”. The net consideration paid is lower than the fair value of net assets acquired due
to the Group’s negotiation capability.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
Paradise Green Energy Co., Ltd.
On 3 July 2015, the subsidiary, UWC, acquired PGE by investing in 24,000 ordinary shares at par value
of Baht 100 per share totalling Baht 2.40 million. The Group has ownership interest of 23.54% in PGE.
PGE additionally issued 2,460,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share. The subsidiary and
non-controlling interest additionally invested 1,476,000 shares and 984,000 shares, respectively. PGE
has called total subscription of Baht 147.60 million and Baht 98.40 million. There was no change in
ownership interest.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
PGE in the third quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Trade and other receivables
Other current assets
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
Net fair value
Less Non-controlling interest
Net fair value acquired

128,530
83,825
196,349,784
816,571
(696,033)
(371,345)
196,311,332
(100,000,000)
96,311,332

Consideration paid
Cash received from the subsidiary on acquisition date

150,000,000
(1,373,015)

Net consideration paid

148,626,985

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill)

52,315,653

The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of
Baht 52.32 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such
investment by gaining know how of agricultural and development of product line in agriculture.
The Group recognises non-controlling interest in the acquiree at the non-controlling interest’s proportionate
share of the acquiree’s net assets.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
Transactions incurred during 2016 (Cont’d)
Satuek Biomass Company Limited
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, invested in 2,600,000 ordinary shares at par value of Baht
100 per share. The Group has ownership interest of 39.23% in SATUEK.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
SATUEK in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined
the measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Inventories
Other current assets
Property, plant and equipment
Power purchase agreement
Trade and other payables
Other current liabilities
Emplyee benefit obligations
Deferred tax liabilities

184,392
2,503,891
190,323,561
140,989,304
(738,958)
(2,092,462)
(578,000)
(24,367,294)

Net fair value
Less Non-controlling interest

306,224,434
-

Net fair value acquired

306,224,434

Consideration paid
Cash paid for loan to subsidiary
Cash received from the subsidiary on acquisition date

167,383,269
179,163,606
(325,903)

Net consideration paid

346,220,972

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill)

39,996,538

The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of
Baht 40.00 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such
investment by gaining know how and readiness of power plant operation.
UWC Amphan Biomass Company Limited
On 15 February 2016, the subsidiary, UWC, has invested in 1,500,000 ordinary shares of UAB at par
value of Baht 100 per share. The Group has ownership interest of 39.23% in UAB.
The Group completed measurement of fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed of
UAB in the fourth quarter of 2016. In consideration of fair value of net assets, the Group determined the
measurement of the identifiable assets and liabilities and considered the possibility that the Group
received economic benefit reasonably.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.1 Investment in subsidiaries (Cont’d)
UWC Amphan Biomass Company Limited (Cont’d)
The fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition was as follows:
Baht
Other current asstes
Property, plant and equipment
Power purchase agreement
Trade and other payables
Other current liabilities
Liabilities under finance lease agreement
Emplyee benefit obligations
Deferred tax liabilities

328,196
223,057,903
170,589,108
(616,252)
(308,992)
(2,670,736)
(217,000)
(13,548,444)

Net fair value
Less Non-controlling interest

376,613,783
-

Net fair value acquired

376,613,783

Consideration paid
Cash paid for loan to subsidiary
Cash received from the subsidiary on acquisition date

102,421,281
281,236,414
(751,933)

Net consideration paid

382,905,762

The difference between consideration paid and fair value of net assets (Goodwill)

6,291,979

The purchase considerations exceed the fair value of net identifiable assets and identifiable liabilities of
Baht 6.29 million was recognised as goodwill. The Group expects to receive future benefit from such
investment by gaining know how and readiness of power plant operation.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.2 Investment in associate
The details of interest in associate as follows:

Name of the entity

Type of
business

Country of
incorporation

Issued and paid-up
share capital
31 December
31 December
2017
2016
Million Baht
Million Baht

Ownership interest
31 December
31 December
2017
2016
%
%

1. Dimet (Siam) Public
Company Limited

Manufacturing
and trading of
external paint

Thailand

128.32

128.32

24.50

24.50

2. Ayutthaya Power
Systems Company
Limited

Waste-to-energy
power plant

Thailand

13.75

-

30.00

-

3. Saraburi Energy
Waste-to-energy
Systems 2 Company
power plant
Limited

Thailand

21.75

-

30.00

-

US$ 25,000

-

48.00

-

4. Interglob Investment
Company Limited

Selling and
rental real estate

Cambodia

Movements of investment in associate can be analysed as follows:
Consolidated
financial
statements
Baht
For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Loss on impairment of investment in associate
Share of results

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

Closing net book amount
Transactions incurred during 2017
Ayutthaya Power Systems Company Limited (“APS”)

On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the
subsidiary to invest in 165,000 ordinary shares of APS at par value of Baht 25 per share totaling Baht
4.13 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in
February 2017.
Saraburi Energy Systems 2 Company Limited (“SES2”)
On 30 November 2016, the subsidiary, UWC’s Board of Directors Meeting 6/2559 approved the
subsidiary to invest in 261,000 ordinary shares of SES2 at par value of Baht 25 per share totaling Baht
6.53 million, which represents ownership interest of 30.00%. The subsidiary completed the acquisition in
February 2017.
Interglob Investment Company Limited (“IIC”)
On 24 April 2017, the subsidiary, UWC, acquired IIC, a new established company, by investing in 1,000
ordinary shares totaling Baht 1.22 million, representing ownership interest of 48.00%.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.2 Investment in associate (Cont’d)
Transactions incurred during 2016
Dimet (Siam) Public Company Limied (“DIMET”)
On 9 July 2015, the Board of Directors Meeting 5/2558 approved the company to invest in 62,817,683
ordinary shares of DIMET at par value of Baht 3.60 per share totaling Baht 226.14 million, which
represents ownership interest of 24.50%. The Company proceeded tender offering and completed the
acquisition in January 2016.
Summarised financial information for associate
Set out below are the summarised financial information for the associates that are material to the Group.
The information disclosed reflects the amounting presented in the financial statements of the relevant
associates (not the Group’s shares of those amounts). They have been amended to reflect adjustments
made using the equity method, including fair value adjustments and modifications for differences in
accounting policy.
Summarised statement of financial position
DIMET
31 December
2017
Baht

2016
Baht

Current
Cash and cash equivalents
Other current assets

6,272,825
136,330,792

30,135,890
135,929,848

Total current assets

142,603,617

166,065,738

Total current liabilities

(83,947,814)

(85,614,217)

55,656,054
(6,355,620)

57,853,114
(7,175,972)

107,956,237

131,128,663

Non-current
Total non-current assets
Total other non-current liabilities
Net assets
Summarised statement of comprehensive income

DIMET
For the year
For the period
ended from 12 June to
31 December
31 December
2017
2016
Baht
Baht
Revenue
Other income
Cost and expenses
Interest expense

302,536,273
2,025,437
(328,817,722)
(400,315)

305,256,703
2,509,496
(312,590,950)
(494,753)

Loss before income tax
Income tax revenue

(24,656,327)
2,464,960

(5,319,504)
630,444

Post-tax loss

(22,191,367)

(4,689,060)

Total comprehensive income

(22,191,367)

(4,689,060)
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.2 Investment in associate (Cont’d)
Reconciliation of summarised financial information
DIMET
31 December
2017
Baht

2016
Baht

Opening net asset
Loss for the period

131,128,663
(22,191,367)

135,817,723
(4,689,060)

Closing net assets

108,937,296

131,128,663

26,689,637
195,085,641
(110,754,937)

32,126,522
195,085,641
-

111,020,341

227,212,163

Interest in associate (24.50%)
Fair value adjustment on acquisition date
Provision for impairment of investments in associate (Note 26)
Carrying value

13.3 Interest in joint venture
The detail of interest in joint venture as follows:

Name of the entity
Sunflowergreen
Co., Ltd.

Type of
business

Country of
incorporation

Wood chopping

Thailand

Issued and paid-up
share capital
2017
2016
Million Baht Million Baht
150.00

150.00

Ownership interest
2017
2016
%
%
25.00

25.00

The Group indirectly holds this investment through EBM
Movements of interest in joint venture can be analysed as follows:
Consolidated
financial
statements
Baht
For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Less payable for subsidiary acquisition
Loss on impairment

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

Closing net book amount

During 2017, the authorised directors of SFG filed an unlawful registration of the change of the
shareholder list and made EBM unlisted in the shareholder list. The subsidiary, EBM had filed a lawsuit
against SFG and SFG’s director, claiming violation of the shareholder agreement and asking for the
damages and the interest in full amount. During the year, there was a negotiation between EBM and
SFG’s director. However, the negotiation did not success and SGF’s director was default of payment as
agreed. There is probable that the investment in joint venture cannot be recovered. As a result, The
Group set up provision for impairment of investment in SFG in full amount.
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Investments in subsidiaries, associate, and interest in joint venture (Cont’d)
13.3 Interest in joint venture (Cont’d)
Transactions incurred during 2016
Sunflowergreen Co., Ltd. (“SFG”)
On 12 August 2016, the subsidiary, EBM, invested in 2,500,000 ordinary shares totalling Baht 45.25
million. The Group has considered the voting right of director and relevant information. Even though the
Group has investment in SFG only at 25.00%, however; the Group has jointly control power together
with the another joint venture. Therefore, the Group recorded investment in SFG as joint venture of the
Group.
The Group is under purchase price allocation process to allocate difference in net fair value acquired and
net consideration paid. The Group does not disclose detailed information of goodwill since the Group is
in process of preparation of purchase price allocation.
In September 2016, SFG additional issued ordinary shares at par value of Baht 10 per share. EBM paidup the subscription amounting to Baht 12.50 million to maintain the shareholding proportion at 25.00% in
October 2016.
The fair value of EBM’s interest for identifiable assets acquired and liabilities assumed from this acquisition are
as follows:
Baht
Cash and cash equivalents
Other current assets
Property, plant and equipment
Other non-current assets
Trade and other payables
Liabilities from finance lease
Deferred tax liabilities
Other current liabilities
Net fair value
Less Net fair value of joint venture

20,937
14,735,879
78,496,100
4,675,725
(840,300)
(841,121)
(1,331,734)
(726,434)
94,189,052
(70,641,790)

Net fair value acquired
Consideration paid

23,547,262
45,250,000

Fair value adjustment on acquisition date (Goodwill)

21,702,738
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Investment property
Consolidated and separate financial statements
Land
Buildings
Total
Baht
Baht
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment

415,473,522
(10,857,206)

940,000
(773,890)
-

416,413,522
(773,890)
(10,857,206)

Net book amount

404,616,316

166,110

404,782,426

For the year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Depreciation

404,616,316
-

166,110
(47,000)

404,782,426
(47,000)

Closing net book amount

404,616,316

119,110

404,735,426

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment

415,473,522
(10,857,206)

940,000
(820,890)
-

416,413,522
(820,890)
(10,857,206)

Net book amount

404,616,316

119,110

404,735,426

For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Depreciation

404,616,316
-

119,110
(47,000)

404,735,426
(47,000)

Closing net book amount

404,616,316

72,110

404,688,426

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment

415,473,522
(10,857,206)

940,000
(867,890)
-

416,413,522
(867,890)
(10,857,206)

Net book amount

404,616,316

72,110

404,688,426

Fair value at 31 December 2016

415,798,850

1,008,000

416,806,850

Fair value at 31 December 2017

415,798,850

1,008,000

416,806,850

The fair value is determined by an external independent value. Valuations were made on the basis of recent
market transactions on arm’s length terms. The fair value is within level 2 of the fair value hierarchy.
The Group’s management is currently considering to use the land and building as investment in joint venture
with another entity or developing such land to its maximum benefits.
As at 31 December 2017, certain investment properties are pledged as a collateral for borrowings from the
financial institutions (Note 32).
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15

Property, plant and equipment

Revaluation

Buildings and
Land improvements
Baht
Baht

Consolidated financial statements
Cost
Furniture,
Machinery
Tunnel
fixtures and
and
boring
office
equipment
machines
equipment
Baht
Baht
Baht

Vehicles
Baht

Work in
process
Baht

Total
Baht

At 1 January 2016
Cost/Revaluation amount
Less Accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

261,667,192
-

756,036,699
(358,091,305)
(9,540,360)

822,117,436
(492,145,731)
(1,515,673)

131,568,725
(5,487,037)
-

55,497,030
(44,416,175)
-

31,367,384
(21,633,131)
(478,952)

100,819,789
-

2,159,074,255
(921,773,379)
(11,534,985)

Net book amount

261,667,192

388,405,034

328,456,032

126,081,688

11,080,855

9,255,301

100,819,789

1,225,765,891

261,667,192
-

388,405,034
12,832,371

328,456,032
11,968,544

126,081,688
-

11,080,855
7,230,981

9,255,301
11,070,275

100,819,789
245,048,266

1,225,765,891
288,150,437

79,502,200
-

165,771,895
23,060,955
(31,287,388)

163,289,390
(40,538)
173,338,937
(55,880,779)

(31,834,488)

216,599
(1,309,612)
(1,579)
113,100
(4,313,882)

4,601,380
(3)
(3,587,112)

(1,488,000)
(196,512,992)
-

413,381,464
(2,838,153)
(1,579)
(126,903,649)

Net book amount

341,169,392

558,782,867

621,131,586

94,247,200

13,016,462

21,339,841

147,867,063

1,797,554,411

At 31 December 2016
Cost/Revaluation amount
Less Accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

341,169,392
-

957,701,921 1,170,673,769
(389,378,694) (548,026,510)
(9,540,360)
(1,515,673)

131,568,725
(37,321,525)
-

61,592,857
(48,576,395)
-

48,930,629
(27,111,835)
(478,953)

Net book amount

341,169,392

94,247,200

13,016,462

21,339,841

For the year ended
31 December 2016
Opening net book amount
Addition
Asset from acquisition of
subsidiaries
Disposal, net
Write-off
Transfer in (out)
Depreciation

558,782,867

621,131,586

147,867,063
2,859,504,356
- (1,050,414,959)
(11,534,986)
147,867,063

1,797,554,411
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Property, plant and equipment (Cont’d)

Revaluation

Buildings and
Land improvements
Baht
Baht

Consolidated financial statements
Cost
Furniture,
Machinery
Tunnel
fixtures and
and
boring
office
equipment
machines
equipment
Baht
Baht
Baht

Vehicles
Baht

Work in
process
Baht

Total
Baht

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)

For the year ended
31 December 2017
Opening net book amount
Addition
Disposal, net
Write-off
Transfer in (out)
Revaluation surplus
Depreciation
Impairment
Cumulative currency differences
on translation

341,169,392
5,840,000
54,122,900
-

558,782,867
6,494,835
36,796,312
(34,418,560)
-

621,131,586
66,830,916
(5)
196,916,639
(79,023,972)
-

94,247,200
(10,299,069)
(22,402,859)

13,016,462
6,494,375
(3)
(125,546)
1,068,133
(5,631,990)
-

21,339,841
7,378,513
(39,902)
(4,719,462)
-

147,867,063
97,907,749
(234,781,084)
-

1,797,554,411
190,946,388
(39,910)
(125,546)
54,122,900
(134,093,053)
(22,402,859)

-

-

(23,680)

-

-

-

-

(23,680)

Net book amount

401,132,292

567,655,454

805,831,484

61,545,272

14,821,431

23,958,990

10,993,728

1,885,938,651

At 31 December 2017
Cost/Revaluation amount
Less Accumulated depreciation
Less Allowance for impairment

401,132,292
-

1,000,993,068 1,434,148,705
(423,797,254) (626,801,548)
(9,540,360)
(1,515,673)

131,568,725
(47,620,594)
(22,402,859)

68,944,966
(54,123,535)
-

48,343,291
(23,905,349)
(478,952)

Net book amount

401,132,292

61,545,272

14,821,431

23,958,990

567,655,454

805,831,484

10,993,728 3,096,124,775
- (1,176,248,280)
(33,937,844)
10,993,728

1,885,938,651

In the fourth quarter of 2017, the Group’s land was revalued by an external independent value. Valuations were made on the basis of recent market transactions on arm’s length
terms. The revaluation, net of tax was credited to other component of equity.
As of 31 December 2017, UWC’s Land and buildings of Baht 275.05 million have been pledged for bank overdraft credit line and short-term borrowings from financial institutions
(Note 32).
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Property, plant and equipment (Cont’d)
Leased assets included above, where the Group is a lessee under a finance lease, comprise office appliance:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Cost of assets under finance lease agreement
Less Accumulated depreciation

30,537,467
(8,484,807)

25,011,511
(3,170,678)

Net book amount

22,052,660

21,840,833

Depreciation of Baht 25.60 million (2016: Baht 18.57 million) was recorded in cost of goods sold and Baht 4.25
million (2016: Baht 3.73 million) was recorded in administrative expense.
The additions presented in the table include addition of assets under finance lease agreement where the Group
is the lessee amount Baht 5.90 million (2016: 6.98 million).
If land was stated on the historical cost basis, the amounts would be as follows:
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2017
Baht

2016
Baht

2017
Baht

2016
Baht

Cost

28,294,224

22,454,224

-

-

Net book amount

28,294,224

22,454,224

-

-

The fair value measurement information in accordance with TFRS 13 are given below.
Fair value hierarchy
Consolidated financial statements
Fair value measurements
at 31 December 2017 using
Significant
Quoted prices in
other
Significant
observable
unobservable
active markets for
identical assets
inputs
inputs
(Level 1)
(Level 2)
(Level 3)
Baht
Baht
Baht
Recurring fair value measurements
Land

-

401,132,292

-

Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
Level 2 fair values of land have been generally derived using the sales comparison approach performed by an
asset appraiser of capital market who is authorised by the Securities and Exchange Commission. Sales prices
of comparable properties in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size.
The most significant input into this valuation approach is price per square wah.
There were no changes in valuation techniques during the year.
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Property, plant and equipment (Cont’d)
Separate financial statements
Furniture,
fixtures and
office
equipment
Vehicles
Baht
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment
Net book amount
For the year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Addition
Write-off
Depreciation
Net book amount
At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment
Net book amount
For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Addition
Disposal, net
Depreciation
Net book amount
At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated depreciation
Less Provision for impairment
Net book amount

Total
Baht

19,587,638
(15,623,863)
-

1,079,008
(405,939)
(478,952)

20,666,646
(16,029,802)
(478,952)

3,963,775

194,117

4,157,892

3,963,775
329,205
(1,579)
(1,182,276)

194,117
1,563,999
(172,999)

4,157,892
1,893,204
(1,579)
(1,355,275)

3,109,125

1,585,117

4,694,242

19,922,048
(16,812,923)
-

2,643,008
(578,939)
(478,952)

22,565,056
(17,391,862)
(478,952)

3,109,125

1,585,117

4,694,242

3,109,125
82,104
(2,095,128)

1,585,117
(1,320,761)
(264,355)

4,694,242
82,104
(1,320,761)
(2,359,483)

1,096,101

1

1,096,102

20,004,152
(18,908,051)
-

1,079,007
(600,054)
(478,952)

21,083,159
(19,508,105)
(478,952)

1,096,101

1

1,096,102
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Goodwill
Consolidated
financial statements
31 December 31 December
2017
2016
Baht
Baht
At 1 January
Cost

98,604,170

52,315,653

Net book amount

98,604,170

52,315,653

98,604,170
(52,315,653)

52,315,653
46,288,517
-

46,288,517

98,604,170

98,604,170
(52,315,653)

98,604,170
-

46,288,517

98,604,170

For the year ended 31 December
Opening net book amount
Acquisition of subsidiary
Impairment loss
Closing net book amount
At 31 December
Cost
Less Provision for impairment
Net book amount

During 2017, the Group recognised loss on impairment of goodwill of PGE amounting to Baht 52.32 million
presented under “Other expense” in the consolidated profit or loss. This resulted from a downturn in the market
and the operating results does not meet the expectation.
Goodwill is allocated to the cash-generating units (CGUs) identified according to business segment. A segment-level
summary of the goodwill allocation is presented below.
Consolidated
financial statements
Power plant
Baht
Goodwill allocation

46,288,517

The recoverable amount of a CGUs is determined based on value-in-use calculations. These calculations use
pre-tax cash flow projections based on financial budgets approved by management covering a five-year period.
Cash flows beyond the five-year period are extrapolated using the estimated growth rates stated below. The
growth rate does not exceed the long-term average growth rate for the business in which the CGU operates.
The key assumptions used for value-in-use calculations are as follows:
Power plant
1

Gross margin
2
Growth rate
Discount rate3
Recoverable amount
of the CGUs (Baht Millions)
1
2
3

35.29%
Nil
7.75%
1,263.74

Budgeted gross margin.
Weighted average growth rate used to extrapolate cash flows beyond the budget period.
Pre-tax discount rate applied to the cash flow projections.

These assumptions have been used for the analysis of each CGUs within the business segment.
Management determined budgeted gross margin based on past performance and its expectations of market
development. The weighted average growth rates used are consistent with the forecasts included in industry
reports. The discount rates used are pre-tax and reflect specific risks relating to the relevant segments.
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Intangible assets
Consolidated financial statements
Right to
Right to use
sale under
gas branch
power
piping
purchase
Software
system agreements
License
Baht
Baht
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

Total
Baht

6,288,111
(3,830,292)

157,000,000
(3,408,008)

9,939,497
(5,565,031)

173,227,608
(12,803,331)

Net book amount

2,457,819

153,591,992

4,374,466

160,424,277

For the year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Asset from acquisition of subsidiary
Additions
Amortisation

2,457,819
(419,208)

153,591,992
311,578,412
(44,172,844)

4,374,466
530,979
(1,096,999)

160,424,277
311,578,412
530,979
(45,689,051)

Net book amount

2,038,611

420,997,560

3,808,446

426,844,617

6,288,111
(4,249,500)

468,578,412
(47,580,852)

10,458,477
(6,650,031)

485,325,000
(58,480,383)

Net book amount

2,038,611

420,997,560

3,808,446

426,844,617

For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Amortisation

2,038,611
(419,207)

420,997,560
(48,047,992)

3,808,446
132,100
(822,473)

426,844,617
132,100
(49,289,672)

Net book amount

1,619,404

372,949,568

3,118,073

377,687,045

6,288,111
(4,668,707)

468,578,412
(95,628,844)

1,619,404

372,949,568

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book amount

10,590,577 485,457,100
(7,472,504) (107,770,055)
3,118,073

377,687,045

Separate
financial statements
Software
License
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

24,800
(3,876)

Net book amount

20,924

For the year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Amortisation

20,924
(4,960)

Net book amount

15,964

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation

24,800
(8,836)

Net book amount

15,964
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Deferred income tax
The analysis of deferred tax assets and deferred tax liability is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Deferred tax assets:
Deferred tax asset to be recovered within
12 months
Deferred tax asset to be recovered
more than 12 months

Deferred tax liabilities:
Deferred tax liability to be settled within
12 months
Deferred tax liability to be settled
more than 12 months

Deferred tax (liabilities) asset, net

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

21,170,577

62,714,823

53,318,797

48,829,123

185,154,259

95,046,412

19,078,157

10,558,417

206,324,836

157,761,235

72,396,954

59,387,540

(16,850,818)

(16,467,466)

(12,057)

(395)

(313,229,019) (315,505,904)

-

-

(330,079,837) (331,973,370)

(12,057)

(395)

(123,755,001) (174,212,135)

72,384,897

59,387,145

The movement of deferred income tax account is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
At 1 January
Acquisition of subsidiary
Credited to profit or loss
(Charged) credited to other
comprehensive income
Credit to other components of equity

(174,212,135) (186,722,770)
- (37,915,736)
74,009,328
52,261,566

At 31 December

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
59,387,145
12,986,647

48,119,225
11,245,437

443,006
(2,278,201)

11,105
-

22,483
-

(123,755,001) (174,212,135)

72,384,897

59,387,145

(9,334,547)
(14,217,647)

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows:

Deferred tax assets
At 1 January 2016
Acquisition of subsidiary
(Charged) credited to
profit or loss
Credited to other
comprehensive income

Consolidated financial statements
Property, plant
Allowance
and equipment fair
Employee
value adjustment
for
benefit
impairment
on consolidation
obligations
Baht
Bath
Baht

Allowance
for doubtful
account
Baht

Allowance for
declining in
value of inventory
Baht

20,505,094
-

4,665,004
-

4,351,673
-

19,326,156
22,201,983

(677,755)

(946,010)

(1,294,207)

-

-

-

Loss carried
forward
Baht

Others
Baht

Total
Baht

8,484,243
-

1,755,883
15,666,538

26,854,523
-

85,942,576
37,868,521

(3,597,296)

320,424

27,440,332

11,849,445

33,094,981

-

855,157

-

-

855,157

9,659,822

44,862,753

38,704,018

157,761,235

At 31 December 2016
(Charged) credited to
profit or loss
Credited to other
comprehensive income

19,827,339

3,718,994

3,057,466

37,930,843

(1,719,407)

(656,349)

(57,466)

(3,836,764)

(374,228)

27,272,203

26,272,337

46,900,326

-

-

-

-

1,663,275

-

-

1,663,275

At 31 December 2017

18,107,932

3,062,645

3,000,000

34,094,079

10,948,869

72,134,956

64,976,355

206,324,836
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Deferred income tax (Cont’d)
The movement in deferred tax assets and liabilities during the year is as follows: (Cont’d)

Investments in
subsidiaries
Baht
Deferred tax liabilities:
At 1 January 2016
Acquisition of subsidiary
Credited to profit or loss
Charged to other comprehensive income
Charged to other components of equity

Consolidated financial statements - restated
Power
purchase
Surplus from
Others
agreement
revaluation
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

(165,328,977)
9,633,052
(2,278,201)

(30,960,131)
(75,784,257)
8,834,568
-

(45,155,639)
-

(31,220,599)
698,965
(412,151)
-

(272,665,346)
(75,784,257)
19,166,585
(412,151)
(2,278,201)

At 31 December 2016
Acquisition of subsidiary
(Charged) credited to profit or loss
Credited to other comprehensive income
Charged to other components of equity

(157,974,126)

(97,909,820)

(45,155,639)

(30,933,785)

(331,973,370)

29,049,834
(9,536,617)

9,609,599
-

(10,824,580)
-

(11,550,431)
(173,242)
(4,681,030)

27,109,002
(10,997,822)
(14,217,647)

At 31 December 2017

(138,460,909)

(88,300,221)

(55,980,219)

(47,338,488)

(330,079,837)

Deferred income tax - net
At 31 December 2016

(174,212,135)

At 31 December 2017

(123,755,001)

Allowance for
doubtful
account
Baht

Separate financial statements
Employee
benefit
obligations
Others
Baht
Baht

Total
Baht

Deferred tax assets
At 1 January 2016
(Charged) credited to profit or loss
Credited to other comprehensive income

16,847,784
(9,000)
-

624,635
245,528
22,483

30,646,931
11,009,179
-

48,119,350
11,245,707
22,483

At 31 December 2016
(Charged) credited to profit or loss
Credited to other comprehensive income

16,838,784
(12,000)
-

892,646
167,605
11,105

41,656,110
12,842,704
-

59,387,540
12,998,309
11,105

At 31 December 2017

16,826,784

1,071,356

54,498,814

72,396,954

Separate
financial statements
Fair value
adjustments
Baht
Deferred tax liabilities
At 1 January 2016
Charged to profit or loss

(125)
(270)

At 31 December 2016
Charged to profit or loss

(395)
(11,662)

At 31 December 2017

(12,057)

Presentation of statement of financial position are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

As at 31 December
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

76,337,792
79,503,802
(200,092,793) (253,715,937)

72,384,897
-

59,387,145
-

Deferred income tax - net

(123,755,001)

72,384,897

59,387,145

(174,212,135)
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Deferred income tax (Cont’d)
Deferred income tax assets are recognised for tax loss carried forwards only to the extent that recognised of the
related tax benefit through the future taxable profits is probable.
The Group did not recognise deferred income tax assets of Baht 95.72 million in respect of tax loss carried
forward approximately Baht 478.58 million. A summary of the tax loss carried forward and the expiry dates are
set out below:
Consolidated
financial statements
Baht Million

Expiry year
2018
2019
2020
2021
2022

24.42
33.07
50.03
89.74
281.32
478.58

19

Borrowings
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Current
Bank overdrafts
Bill of exchanges
Short-term loans from financial institutions

17,935,905
307,574,620

197,909,316
105,117,280

-

59,720,143

Total bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions

325,510,525

303,026,596

-

59,720,143

800,000,000
24,960,000

24,960,000

-

-

8,114,431

9,549,734

-

-

1,158,584,956

337,536,330

-

59,720,143

24,520,000

800,000,000
49,480,000

-

-

9,400,059

13,644,662

-

-

33,920,059

863,124,662

-

-

1,192,505,015

1,200,660,992

-

59,720,143

Current portion of long-term borrowings
- Debenture
- Bank borrowings
- Liabilities under financial lease
agreements
Total current borrowings
Non-current
Debentures
Long-term loans from financial institution
Liabilities under financial lease
agreements
Total long-term borrowings

Short-term borrowings of UWC amounting to Baht 45.40 million (31 December 2016: Baht 45.40 million) are secured
by the land, buildings and cash deposits of the Group (Note 32).
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Borrowings (Cont’d)
Movement of borrowings for the year ended 31 December 2017 can be analysed as follows;
Consolidated
financial statements
Baht
Opening balance
Repayments

874,440,000
(24,960,000)

Closing balance

849,480,000

The interest rate exposure on the borrowings is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Borrowings:
- at fixed rates
- at floating rates

862,405,674
67,415,905

859,720,143
317,746,453

-

59,720,143
-

Total borrowings

926,821,579

1,177,466,596

-

59,720,143

The interest rates at the statement of financial position date were as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
%
%
- Bank overdrafts
- Bill of exchange
- Denbeture
- Short-term borrowing from
financial institutions
- Long-term loan from
financial institutions
- Liabilities under financial
lease agreements

Separate
financial statements
2017
2016
%
%

MOR
5.40

5.30 - 5.75
5.40

5.40

5.40

4.00 - 7.43

4.00 - 7.68

-

4.00

MLR – 1

MLR - 1

-

-

2.75 - 6.85

5.00 - 6.85

-

-

The carrying amounts and fair values of certain long-term borrowings are as follows:
Consolidated financial statements
Book Value
Fair Value
2017
2016
2017
Baht
Baht
Baht
Long-term loans from financial
Institution

24,520,000

49,480,000

24,520,000

2016
Baht
49,480,000

The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based on the borrowing rate which the
management expects would be available to the Group at the statement of financial position date. The carrying
amounts of bank overdrafts, bill of exchange and short-term borrowings approximate their fair values.
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Borrowings (Cont’d)
Maturity of long-term borrowings (exclude liabilities under finance lease) is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Within 1 year
Later than 1 year but not later 5 years

824,960,000
24,520,000

24,960,000
849,480,000

849,480,000

874,440,000

Finance lease liabilities - minimum lease payments are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Due within 1 year
Later than 1 year but not later 5 years

8,208,263
9,361,958

9,561,696
13,654,053

Less Future finance charges on finance leases

17,570,221
(55,731)

23,215,749
(21,353)

Present value of finance lease liabilities

17,514,490

23,194,396

Credit Facilities
As at 31 December 2017, the Group has available unused letters of credit for purchase of goods and raw
materials amounting to Baht 894.70 million (31 December 2016: Baht 1,340.00 million).
20

Trade and other payables
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Trade payable - third parties
Accrued expenses - third parties
Accrued expenses - related parties
(Note 29.7)
Revenue received in advance
- third parties
Amount due to third parties
Amount due to related parties
- (Note 29.7)
Other payables - directors (Note 29.7)
Payable for subsidiary acquisition

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

389,072,658
55,229,537

174,465,950
69,569,471

3,889,875

4,064,059

450,000

-

-

-

42,363,039
29,077,317

5,128,019
35,974,117

5,792,206

5,792,205

13,803
207,887
59,695,113

56,730
70,416,555

72,607
-

26,967
-

576,109,354

355,610,842

9,754,688

9,883,231
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Employee benefit obligations
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Liabilities in the statement of
financial position
Post-employment benefits
Expenses in the statement of
comprehensive income
Post-employment benefits
Remeasurement loss recognised in
other comprehensive income

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

6,152,146

6,523,097

838,028

580,397

8,316,383

3,523,457

55,524

112,417

14,468,529

10,046,554

893,552

692,814

Movement in the defined benefit obligation are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
At 1 January
Employee benefit obligations from
subsidiaries acquisition
Current service cost
Interest cost
Remeasurement loss recognised in
other comprehensive income

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

48,604,781

44,161,372

4,463,233

3,770,419

4,589,247
1,562,899

795,000
4,740,220
1,782,877

678,132
159,896

414,265
166,132

8,316,383

3,523,457

55,524

112,417

Benefits paid

63,073,310
(6,588,718)

55,002,926
(6,398,146)

5,356,785
-

4,463,233
-

At 31 December

56,484,592

48,604,780

5,356,785

4,463,233

The principal actuarial assumptions used were as follows:

Discount rate
Future salary increases
Turnover rates
Mortality rates
Disable rates

2017
Baht

2016
Baht

2.71% - 3.08%
5.09% - 8.39%
5.00% - 31.00%
100.00% of TMO17
10.00% of TMO17

2.72% - 3.48%
5.75% - 8.41%
0.00% - 31.00%
100.00% of TMO08
10.00% of TMO08
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Employee benefit obligations (Cont’d)
Consolidated financial statements
Impact on defined benefit obligation
Change in assumption
Increase in assumption
Decrease in assumption
2017
2016
2017
2016
2017
2016
Discount rate

0.50%

Salary growth rate

0.50%

0.50% Decrease by Decrease by
0.05%
3.47%
0.50% Increase by Increase by
0.05%
3.49%

Increase by Increase by
0.05%
7.42%
Decrease by Decrease by
0.09%
6.59%

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant.
In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the
sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method has been applied as
when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to
the previous period.
Changes in bond yields

A decrease in Government bond yields will increase plan liabilities.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 11 - 24 years.
Expected maturity analysis of undiscounted retirement as follows:

Less than a
year
Baht

Total
Baht

At 31 December 2017
Retirement benefits

6,866,361

23,188,066

39,943,763

86,892,337

156,890,527

At 31 December 2016
Retirement benefits

6,835,535

19,232,291

40,852,548

59,599,001

126,519,375

Separate financial statements
Between 1-5
Between 6-10
Over 10
years
years
years
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Less than a
year
Baht

22

Consolidated financial statements
Between 1-5
Between 6-10
Over 10
years
years
years
Baht
Baht
Baht

At 31 December 2017
Retirement benefits

-

-

6,252,969

6,862,824

13,115,793

At 31 December 2016
Retirement benefits

-

-

9,188,452

5,908,034

15,096,486

Share capital and share premium
Consolidated and Separate financial statements
Number of
Ordinary
Share
shares
shares
premium
Total
Share
Baht
Baht
Baht
Authorised share capital
At 1 January 2017

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

- 1,117,712,067

At 31 December 2017

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

- 1,117,712,067

Issued and paid-up share capital
At 1 January 2017

745,141,378

745,141,378

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

At 31 December 2017

745,141,378

745,141,378

891,304,563 1,636,445,941
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Warrants
Ua Withaya Public Company Limited
Warrants No.2 (UWC-W2)
On 3 April 2015, UWC issued warrants to offer to its existing shareholders detailed as follows:
Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

4 years from the issuing and offering date

Number of warrants

:

Unit 5,540,154,997

Ratio

:

Old ordinary share per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Exercise price

:

Baht 0.1 per share (which will be changeable)

Exercise date

:

On the last business day of March and September of each
year, throughout the term of the warrants

Last exercise date

:

29 March 2019

Movement of warrants to purchase ordinary share is as follows;
Consolidated
financial statements
Warrants
Opening balance
Less Exercised warrants during the year

5,539,809,313
(42,608)

Closing balance

5,539,766,705

In March 2017, there are 42,608 UWC-W2 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants
amounting to Baht 4,260 were already received and share issuance process were completed in April 2017.
Rayong Wire Industries Public Company Limited
Warrants No.1 (RWI-W1)
On 30 April 2015, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2015 has approved issuance of warrants to
existing shareholders. The issuance process was completed on 30 September 2015. In addition, the meeting
approved capital increase from Baht 300.00 million to Baht 450.00 million by issuing new ordinary shares of
300,000,000 shares, at par value of Baht 0.50, to support exercise of warrants RWI-W1. The Company registered the
increase in capital as approved with the ministry of commerce on 7 July 2015.
Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

3 years from the issuing and offering date (offering date 30 September 2015)

Number of warrants

:

299,982,259 units

Ratio

:

2 ordinary shares per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Exercise price

:

Baht 1.60 per share

Exercise date

:

Every 15th of March, June, September and December of each year,
throughout the term of the warrants.

Last exercise date

:

29 June 2018

Warrants is approved as securities in MAI on 13 July 2015.
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Warrants (Cont’d)
Rayong Wire Industries Public Company Limited (Cont’d)
Warrants No.1 (RWI-W1) (Cont’d)
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows:
Consolidated
financial statements
Warrants
Opening balance
Less Exercised warrants during the year

299,780,159
(5,832,339)

Closing balance

293,947,820

In June 2017, there are 5,832,339 RWI-W1 warrants indicated to be exercised. Exercise price of these warrants
amounting to Baht 9,331,743 were already received and share issuance process were completed in June 2017.
Capital Engineering Network Public Company Limited
Warrants No.4 (CEN-W4)
On 14 November 2016, the Board of Director Meeting no.6/2016 has approved issuance of warrants to existing
shareholders. The meeting have also approved capital increase from Baht 745,141,378 to Baht 1,117,712,067 by
issuing new ordinary shares of 372,570,689 shares, at par value of Baht 1.00, to support exercise of warrants CEN-W4.
Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

2 years from the issuance date. Date of issuance is on 23 December 2016 and
Maturity date is on 22 December 2018.

Number of warrants

:

372,366,551 units

Ratio

:

2 ordinary shares per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Exercise price

:

Baht 2.00 per share

Exercise date

:

Last business day of March, June, September and December of year 2018.
(Provided that the first exercise date shall be on 30 March 2018)

Last exercise date

:

21 December 2018

First trading date is on 19 January 2017.
Movement of warrants to purchase ordinary shares is as follows:
Warrants
Opening balance

372,366,551

Closing balance

372,366,551
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Legal reserve
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

At 1 January
Appropriation during the year

29,423,562
345,913

29,423,562
-

29,423,562
345,913

29,423,562
-

At 31 December

29,769,475

29,423,562

29,769,475

29,423,562

The Public Companies Act B.E. 2535, section 116 requires that a company shall allocate not less than 5% of its
annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any) until this account reaches an amount not
less than 10% of the registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
25

Other Income
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Gain on sales of short-term
investments
Sale of scrap from raw materials
Interest income
Dividend income
Gain on sale of assets
Other

26

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

49,824,859
35,552,904
981,564
443,301
1,775,550

4,182,533
24,563,371
32,309,996
240,000
267,121
6,423,482

4,661,375
981,564
3,071,901

8,425,042
10,568,008
6,926,131

88,578,178

67,986,503

8,714,840

25,919,181

Expense by nature
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Raw material and consumables used
Staff costs
Repair and maintenance expenses
Depreciation and amortisation
Finance costs
Doubtful accounts
Reversal of allowance for doubtful
accounts
Allowance for declining
in value of inventories (reversal)
Utility expenses
Director remunerations (Note 29.3)
Transportation expenses
Other expense
- Loss on disposal of equipment
- Doubtful accounts on loans (Note 11)
- Loss on impairment non-current
assets (Note 15)
- Loss from exchange rate
- Loss on impairment of investments
in subsidiaries (Note 13.1)
- Loss on impairment of investments
in associate (Note 13.2)
- Loss on impairment of investments
in Joint venture (Note 13.3)
- Loss on impairment in goodwill
(Note 16)
Others

1,818,420,496
310,984,353
10,462,570
183,429,725
56,811,473
4,735,220

1,431,136,248
264,575,628
7,407,901
172,639,700
65,246,594
11,062,077

10,702,824
2,411,443
1,488,487
-

11,011,712
1,406,151
2,682,624
-

(10,053,249)

(2,555,711)

(60,000)

(60,000)

(1,896,876)
51,492,458
41,293,844
23,950,433

283,687
37,873,925
38,447,794
16,552,699

11,137,795
-

9,876,383
-

-

9,475,508

77,770
8,000,000

21,475,508

22,402,859
(2,706,184)

599,951
(976,388)

-

518,443
-

-

-

83,842,859

35,454,488

110,754,937

-

-

-

54,946,525

-

-

-

52,315,653
171,882,832

135,377,410

13,094,628

15,202,808

Total

2,899,227,069

2,187,147,023

130,695,806

97,568,117
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Income taxes
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Current income tax expense
Deferred income tax (Note 18)
Income tax

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

(29,547,445)
74,009,328

(3,596,474)
52,261,566

(39,097,007)
12,986,647

11,245,437

44,461,883

48,665,092

(26,110,360)

11,245,437

The tax on the Company’s profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the basic
tax rate of the home country of the Group as follows:
Consolidated financial
statements
2017
2016
Baht
Baht
Profit (loss) before tax
Tax calculated at a tax rate of 20%
(2016: 20%)
Tax effect of:
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax purpose
Tax losses for which no deferred income tax
asset was recognised
Temporary different which was not set up
deferred tax asset
Untilisation of previously unrecognised
tax losses
Utilisation of previously unrecognised
tax losses
Income tax

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

(354,938,621)

(211,516,393)

33,028,614

(105,173,186)

70,987,724

42,303,279

(6,605,723)

21,034,637

12,887,250
(65,708,631)

3,559,226
(13,255,156)

100,313
(20,073)

2,603,756
(262,959)

(2,039,580)

(14,576,467)

-

(12,129,997)

(6,499,415)

-

(21,359,766)

-

33,059,647

-

-

-

1,774,888

30,634,210

1,774,889

-

44,461,883

48,665,092

(26,110,360)

11,245,437
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Earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the gain (loss) attributable to owners by the weighted average
number of ordinary shares in issue during the period.
The diluted earnings per share is calculated adjusting the weighted average number of ordinary shares
outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares. The Group has dilutive potential
ordinary shares that are warrants (Note 23).
28.1 Basic earnings per share
Consolidated
financial statements
2017
2016
For the year ended 31 December
Profit (loss) from continuing
operations attributable to
owners of the parent (Baht)
Loss from discontinued operations
attributable to owners of
the parent (Baht)
Profit (loss) attributable to
owners of the parent (Baht)
Weighted average number of
ordinary shares (Shares)
Basic earnings per share (Baht)
From continuing operations
From discontinued operations

Separate
financial statements
2017
2016

(156,664,549)

(122,212,751)

6,918,254

(93,927,749)

-

(986,319)

-

-

(156,664,549)

(123,199,070)

6,918,254

(93,927,749)

745,141,378

745,141,378

745,141,378

745,141,378

(0.2102)
-

(0.1640)
(0.0013)

0.0093
-

(0.1261)
-

28.2 Diluted earnings per share
Consolidated
financial statements
2017
2016
For the year ended 31 December
Profit (loss) from continuing
operation attributable to
owners of the parent (Baht)

Separate
financial statements
2017
2016

(156,664,549)

(122,212,751)

6,918,254

(93,927,749)

(10,666,144)

(2,621,389)

-

-

(167,330,693)

(124,834,140)

6,918,254

(93,927,749)

Loss from discontinued operation
attributable to owners of
the parent (Baht)

-

(986,319)

-

-

Adjustment for:
Effect from warrants issued by
subsidiaries (Baht)

-

(192,691)

-

-

Loss from discontinued operations
used to determine diluted
loss per share (Baht)

-

(1,179,010)

-

-

745,141,378

745,352,785

745,141,378

745,352,785

(0.2246)
-

(0.1675)
(0.0016)

0.0093
-

-

Adjustment for:
Effect from warrants issued by
subsidiaries (Baht)
Loss from continued operations
used to determine diluted loss
per share (Baht)

Weighted average number of
ordinary shares for diluted
earnings per share (Shares)
Diluted earnings per share (Baht)
From continuing operations
From discontinued operations
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Related party transactions
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are
controlled by, or are under common control with, the company, including holding companies, subsidiaries and
fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and individuals owning, directly or indirectly,
an interest in the voting power of the company that gives them significant influence over the enterprise, key
management personnel, including directors and officers of the company and close members of the family of
these individuals and companies associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the substance of the relationship,
and not merely the legal form.
The Company is incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand. Key shareholder is
Leenabanchong family holding shares in the Company totalling 34.71% of issued and paid-up share capital.
Relationship with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or jointly
controlled by the Company or have transactions with the Company were as follows:
Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

Subsidiaries
1.

Rayong Wire Industries Public Company
Limited

Thailand

72.18% shareholding and some common
directors

2.

Ua Withya Public Company Limited

Thailand

39.23% shareholding and some common
directors

3.

Enesol Company Limited

Thailand

100.00% shareholding and some common
directors

4.

Pipe Line Engineering Company Limited

Thailand

99.99% shareholding and some common
directors

5.

Evergreen Biomass Company Limited

Thailand

99.00% shareholding and some common
directors

6.

WJC Enterprise Company Limited

Thailand

94.25% shareholding and some common
directors

7.

Paradise Green Energy Company
Limited

Thailand

25.50% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

8.

UWC Komen Biomass Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

9.

UWC Solar Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

10. Satuek Biomass Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

11. UWC Amphan Biomass Company Limited

Thailand

39.23% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

12. Green Energy Plantation Company
Limited

Thailand

21.58% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

13. UWC (Cambodia) Company Limited

Cambodia

27.46% indirectly owned subsidiary through
Ua Withaya Public Company Limited

Joint venture
14. Sunflowergreen Co., Ltd.

Thailand

A joint venture of Evergreen Biomass
Company Limited at 25.00%
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Related party transactions (Cont’d)
Relationship with related parties that control or jointly control the Company or are being controlled or jointly
controlled by the Company or have transactions with the Company were as follows: (Cont’d)
Name of entities

Country of
incorporation

Natures of relationship

Associate
15. Dimet (Siam) Public Company Limited

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 24.50%

16. Ayutthaya Power Systems Company Limited

Thailand

An associate company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%

17. Saraburi Energy Systems 2

Thailand

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 30.00%

Cambodia

An associate Company of Ua Withaya Public
Company Limited at 48.00%

18. Interglob Investment Company Limited
Other related companies
19. EMC Public Company Limited

Thailand

Related company by shareholding

20. Directors

Thailand

Persons having authority and responsibility
for planning, directing and controlling the
activities of the entity, directly or indirectly,
including any director of the Company
(whether executive or otherwise)

The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions

Pricing policies

Sales of goods
Revenue from projects
Management fee
Rental income

Cost plus margin at the rate of 10.00% - 25.00%
Contract price
Contract price
Contract price (Cost plus margin at
the rate of 10.00% - 25.00%)
2.00% per annum of mortgaged value

Fee income from use of assets as collateral
for credit facilities
Interest income
Purchase and sale equity securities
Dividends income
Director and management benefit expenses representing
salary, meeting allowance, per-diam and bonus

The amount approved by the Company’s directors,
based on borrowing cost of the Company
Market price
The amount approved by the Company’s
shareholders
The amount approved by the Company’s directors
and shareholders
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties:
29.1 Revenue
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Subsidiaries
Revenue from rental income
Internal audit
Interest income
Dividend income
Related companies
Revenue from projects
Interest income

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

-

-

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

211,680
3,120,000
3,419,862
10,328,008

7,924,565

5,513,074
5,693,131

-

4,495,270

29.2 Expenses
Consolidated
financial information
2017
2016
Baht
Baht
Other related companies
Purchase Goods / Service

42,250

-

Separate
financial information
2017
2016
Baht
Baht
-

-

29.3 Director remunerations
(included in “Selling expenses” and “Administrative expenses”)
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Key management personnel
Short-term employee benefits
Retirement benefits

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

38,708,997
2,584,847

36,514,677
1,933,117

10,567,304
570,491

9,357,357
519,026

41,293,844

38,447,794

11,137,795

9,876,383
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d)
29.4 Short-term investments
(included in “trading securities”)
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
A related company
Equity securities

99,157,804

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

93,070,822

117,924,127

153,187,018

The movements of short-term investments for the year then ended 31 December 2017 are as follows:
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Baht
Baht
Opening net book amount
Additions
Disposal
Write-off (Note 9)
Fair value adjustment
Closing net book amount

93,070,822
41,990,087
(2,406,925)
(33,496,180)

153,187,018
41,990,087
(41,349,873)
(2,406,925)
(33,496,180)

99,157,804

117,924,127

29.5 Trade and other receivables
Consolidated financial
statements
2017
2016
Baht
Baht
Trade accounts receivable (Note 10)
Related companies
Less Allowance for doubtful account

Other receivables (Note 10)
Directors
Related companies

Accrued income (Note 10)
Subsidiaries
Related companies

Separate financial
statements
2017
2016
Baht
Baht

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

16,620,653
(14,120,263)

-

-

-

2,500,390

-

-

2,348,340
170,085,671

2,860,312
170,085,671

-

463,175
-

172,434,011

172,945,983

-

463,175

404,556

929,794

12,317,573
-

8,071,959
-

404,556

929,794

12,317,573

8,071,959
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d)
29.6 Short-term loans to related parties
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Subsidiaries
Less Allowance for doubtful account
Subsidiaries, net
Related companies

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

-

-

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

86,440,000
(31,900,000)

8,858,890

12,500,000

124,040,000
-

54,540,000
-

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

The movements of short-term loans for the year ended 31 December are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Opening balance
Additions
Repayment
Doubtful debt for loan to subsidiary
Transfer to short-term loans
to third parties
Unrealised loss on exchange rate
Closing balance

12,500,000
76,660,000
9,347,802
119,775,988
- (183,935,988)
-

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
54,540,000
82,500,000
(5,000,000)
(8,000,000)

107,760,000
15,900,000
(57,120,000)
(12,000,000)

(12,500,000)
(488,912)

-

-

-

8,858,890

12,500,000

124,040,000

54,540,000

Transaction incurred during 2017
During the year of 2017, the Company provided short-term loan amounting to Baht 80.00 million to UWC. The loan is
dominated in Thai Baht and is due within 4 months which carries interest rate 4.20% per annum. The Company
provided short-term loan amounting to Baht 2.50 million to WJC. The loan is dominated in Thai Baht and is due within
3 months which carries interest rate MLR-1.75% per annum.
In the second quarter of 2017, the company received the repayment of the principal of loan to EBM amounting to Baht
5.00 million.
The Company assessed the recoverability for remaining balance of loan to EBM and recognised doubtful debt
amounting to Baht 8.00 million under “Other expenses” in the separate financial information.
Transaction incurred during 2016
In the third quarter of 2016, the Company received the repayment of the principal loan to Thansettakij Co., Ltd.
amounting to Baht 57.12 million.
The Company assessed the recoverability for loan to WJC and recognised doubtful debt amounting to Baht 12.00 million
under “Other expenses” in the separate financial statements for the year ended 31 December 2016.
In the first quarter of 2016, a subsidiary, UWC, provided short-term amounting to Baht 119.78 million to a related
company. The loan is dominated in Thai Baht and is due within 6 - 12 months, carrying interest rate 5.00% - 6.00% per
annum. UWC received full payment within the year.
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties: (Cont’d)
29.7 Amount due to related parties
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Accrued expense
- related companies
Amount due to related parties
Other payable - directors

29.8

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

450,000
13,803
207,887

56,730

72,607

26,967

671,690

56,730

72,607

26,967

Commitments with related parties
As at 31 December 2017, the Company had commitment related to its subsidiaries which are summarised as
follows:
The guarantee of credit facilities for subsidiaries as follows:
Ua Withya Public Company Limited
Enesol Company Limited
Pipe Line Engineering Company Limited
Evergreen Biomass Company Limited
WJC Enterprise Company Limited

not exceeding Baht 130 million
not exceeding Baht 350 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million

The use of the Company’s assets to be pledged as collateral for credit facilities of subsidiaries (Note 34) as
follows:
Enesol Company Limited
Pipe Line Engineering Company Limited
Evergreen Biomass Company Limited
WJC Enterprise Company Limited
30

not exceeding Baht 350 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million
not exceeding Baht 150 million

Dividends
Transactions incurred during 2016
Subsidiaries - Ua Withya Public Company Limited
At the subsidiary’s Annual General Meeting of Shareholder on 28 April 2016, the meeting approved payment of
dividends for the operation results of 2015 amounting to Baht 26.32 million to the shareholders listed in the
register on 12 May 2016. The dividend was paid to shareholders on 27 May 2016. The Company had recorded
dividend received amounting to Baht 10.33 million and recognised under “Other income” in the separate
financial statements and eliminated the transaction in the consolidated financial statements.
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Commitments
The future aggregate minimum lease payment under non-cancellable operating leases are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht
Within 1 year
Later than 1 year but not later
than 5 years
Later than 5 years

Separate
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht

6.36

8.92

0.79

3.16

7.61
4.00

11.25
-

0.58
-

1.38
-

17.97

20.17

1.37

4.54

The future aggregate payment for other commitments are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht
Bank guarantees
Purchase of shares agreement
Legal consultant fee
Repair and maintenance agreements
Unused letters of credit for goods and
raw materials

32

Separate
financial statements
2017
2016
Million Baht
Million Baht

60.25
0.55
117.78

30.56
7.85
0.55
152.87

-

7.85
-

274.71

1,340.00

-

-

453.29

1,531.83

-

7.85

Pledged assets
32.1 As at 31 December 2017, bank deposits of RWI amounting to Baht 168.90 million (31 December 2016:
Baht 168.90 million) are pledged as collateral for credit facilities of the subsidiary:
a)
b)
c)

short-term and long-term borrowings;
letters of guarantee; and
credit facilities and liability under trust receipt for purchasing raw material.

32.2 As at 31 December 2017, the machinery for a production project for electricity and heat energy of ENS
according to the agreement with Thai-German Ceramic Public Company Limited, is used as collateral for
a borrowing from a domestic financial institution pursuant to the mortgage agreements.
32.3 As at 31 December 2017, bank deposits of ENS amounting to Baht 7.61 million was pledged as collateral
for the borrowings from a domestic financial institution.
32.4 As at 31 December 2017, certain investment properties of the Company are pledged as collaterals for
credit facilities of RWI and ENS.
32.5 As at 31 December 2017, property and plant of UWC which carrying value of Baht 275.05 million
(31 December 2016: Baht 253.96 million), together with an indemnity right from related insurance of such
plant are mortgaged as collateral for a short-term borrowings from a domestic financial institution. Bank
deposits of UWC amounting to Baht 42.42 million are pledged as collateral for bidding projects.
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Promotional privileges
Rayong Wire Industries Public Company Limited
RWI received promotional privileges from the Board of Investment on 29 June 2012 for manufacturing of steel
wire and steel wire mesh. Under the promotional privileges, RWI received the exemption from corporate income
tax from the promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is
13 February 2013 and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual
net losses arising during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege
period. RWI must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
Enesol Company Limited
ENS received promotional privileges from the Board of Investment on 7 June 2011 for manufacturing electricity.
Under the promotional privileges, ENS received the exemption from corporate income tax from the promoted
activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 30 June 2012 and the reduction
of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses arising during the
privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period of 8 years (expired on
29 June 2025). ENS must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
UWC Komen Biomass Company Limited (Formerly : TRC Clean Energy Company Limited)
UKB received promotional privileges from the Board of Investment on 21 May 2008 for generating electricity
from biomass. Under the promotional privileges, UKB received the exemption from corporate income tax from
the promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 11 October 2011
including the deduction of annual net losses arising during the privilege period from net profit for a period of 5
years from the end of the privilege period. UKB must comply with the conditions and restrictions provided in the
promotional certificates.
Satuek Biomass Company Limited
SATUEK received promotional privileges from the Board of Investment on 18 November 2003 for generating
electricity. Under the promotional privileges, SATUEK received the exemption from corporate income tax from
the promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 21 January 2006
and the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses arising
during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period SATUEK
must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
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Promotional privileges (Cont’d)
UWC Amphan Biomass Company Limited
UAB received promotional privileges from the Board of Investment on 28 November 2005 for generating
electricity. Under the promotional privileges, UAB received the exemption from corporate income tax from the
promoted activities for the period of 8 years from the date income is first derived, which is 31 January 2008 and
the reduction of 50% from regular corporate income tax including the deduction of annual net losses arising
during the privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period. UAB must
comply with the conditions and restrictions provided in the promotional certificates.
Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the following:
For the year ended 31 December 2016
Promoted Non-promoted
activity
activity
Total
Baht
Baht
Baht
Revenue from sales
Revenue from services
Other income

382,720,464
12,972,038

721,035,871
7,878,075
11,554,001

1,103,756,335
7,878,075
24,526,039

Total

395,692,502

740,467,947

1,136,160,449

For the year ended 31 December 2017
Promoted Non-promoted
activity
activity
Total
Baht
Baht
Baht
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Revenue from sales
Revenue from services
Profit (loss) from investment
Other income

703,364,186
3,466,668
18,662,800

857,219,275
928,664,977
(30,743,621)
69,915,378

1,560,583,461
932,131,645
(30,743,621)
88,578,178

Total

725,493,654

1,825,056,009

2,550,549,663

Event after the reporting period
On January of 2018, UWC, a subsidiary of the Group, issued and offered the unsubordinated and guaranteed
debentures with a debenture holders’ representative in the named-registered certificate debentures publicly for
Baht 600 million. The debentures are due within January 2020 and carry interest at the rate of 6.25% per
annum. UWC, a subsidiary of the Group, guaranteed debentures with pledges of the following:
1.) Land and building owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 77,896,000.
2.) Machine which owned by UKB (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 317,391,000.
3.) 23,998,000 Shares of UKB (UWC’s subsidiary) owned by UWC, a subsidiary of the Group, with par value of
Bath 10 each, totalling Baht 239,980,000 has a carrying value as at 31 December 2016 of Baht 154,319,987.
4.) 330,000,000 Shares of RWI owned by the Company with par of Bath 2 each, totalling Baht 660,000,000.
For using investment in RWI owned by the Company as collateral of debentures, UWC, a subsidiary of the
Group, guaranteed the Company with pledges of the following:
1.) Land and building owned by UAB (UWC’s subsidiary) has an appraisal cost of Baht 44,125,044.
2.) Machine owned by UAB (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht 54,527,000.
3.) Land and building owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has an appraisal value of Baht 134,841,000.
4.) Machine which owned by SATUEK (UWC’s subsidiary) has a carrying value as at 31 December 2017 of Baht
54,527,000.
On 21 February 2018, the Board of Director meeting no.1 / 2018 of RWI had passed a resolution approving RWI to
pay the dividend from the operating results of 2017, to the shareholders listed in the register on 8 March 2018.
Dividends were announced at the rate of Baht 0.106 per share totaling Baht 64.24 million. Dividends will be paid on
25 May 2018.
76
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Remuneration fee of Auditor
1.

Audit Fee

2.

Non-audit fee

The company and subsidiaries as paid to auditor as following details.
- Company auditors, in the past fiscal year have paid amounting of Baht 12,230,000.
Audit Account, person or any related business to auditor in the past fiscal year as
paid amounting of Baht 0.

The company and subsidiaries has not paid remuneration of other services.
- The company has paid amounting of 0 Baht to auditor of company and Baht 0 in any
arising from agreement as not complete services in the past fiscal year.
- Office of Auditor affiliation of person or undertaking concerned with external auditor
and audit office in the past account period of Baht 0 and need to pay for future due to
agreement for unfinished work in past account period of Baht 0.

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำากัด (มหาชน)
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Vision
To be the leading holding company that seeks investments of high
business potential and growth opportunities through employing
comprehensive expertise, technology capability and management skill to
improve business performance; and to generate a superior sustainable
investment return for shareholders.

Mission
1. Creating excellent investments by focusing on companies in
engineering & construction material business and transmission
tower & energy business.
2. Assessing and selecting investments through a business strategy
that seeks business prospects and optimal opportunities to invest.
3. Strengthening company’s core purpose through a systematic
approach of analyzing, selecting, managing, supervising and
following investments; and combined with essential business
factors, to manage risk and to generate a healthy return on
invested capital.
4. Contributing resources in research and development to enhance
new business opportunities that will generate promising investment
returns.
5. Seeking and obtaining low cost of capital when possible.
6. Operating a business based on principles of good corporate
governance by treating all stakeholders with fair, transparent and
anti-corruption practice.
7. Responsible for shareholders’ and stakeholders’ rights by
enhancing business value that can generate superior returns and
create real growth in values for shareholders and stakeholders in
the long run.
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900/15    19  3    10120
 : 0 2682 6345  : info@cenplc.com
900/15 SVOA Tower 19th Floor, Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : +66 2682 6345 www.cenplc.com
 ( 1  2561) New Address (Begin April 1, 2018)
1011     17  3    10120  : info@cenplc.com
1011 Supalai Grand Tower 17th Floor, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 www.cenplc.com

