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7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทนุช ำระแล้ว  
7.1.1 หุ้นสำมัญ 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบรษิัท ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน จ านวน      1,117,712,067   บาท 
ทุนที่เรียกช าระแล้ว จ านวน 745,141,378 บาท  
แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญ จ านวน 745,141,378 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้ หุ้นละ  1  บาท 

 
7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ  

- ไม่มี – 
 
7.1.3 หุ้นกู้  

- ไม่มี – 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 

ส่วนที่ 2 
กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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7.2.1 รำยชื่อผูถ้ือหุน้ 10 รำยแรก   ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุน้  วันที่  29 ธนัวำคม 2560   
มีดังนี ้

 
หมำยเหตุ  :   

     กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง  ประกอบด้วย   

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 
นายชินชัย         ลีนะบรรจง 110,510,000 14.83 
นางสาวชินสิร ี  ลีนะบรรจง 36,821,800 4.94 
นางสาวชินรี      ลีนะบรรจง 36,398,100 4.89 
นายวุฒิชัย         ลีนะบรรจง 30,956,000 4.15 
นายชนะชัย       ลีนะบรรจง 30,754,500 4.13 
นายวรวิทย์         ลนีะบรรจง 13,182,700 1.77 
นางสาวภานิชา  ลีนะบรรจง 1,976,743 0.27 
นางสาวชินรัตน์  ลนีะบรรจง 1,968,300 0.26 
นายธีรชัย           ลีนะบรรจง 1,412,000 0.19 

รวมทั้งส้ิน 263,980,143 35.43 
 

 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 
จ านวนหุน้      % 

1. กลุ่มครอบครวั  ลีนะบรรจง 263,980,143 35.43 
2. นายจิรวฒุิ   ควุานันท ์ 55,041,700 7.39 
3. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 36,151,300 4.85 
4. นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 17,457,600 2.34 
5 นายสุรพล เทวอักษร 16,190,000 2.17 
6. นางสาวพัชรินทร์  ตวงสิทธิสมบัติ 9,650,000 1.30 
7. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากัด 9,118,000 1.22 
8. นายน้ า  ชลสายพันธ์ 7,918,000 1.06 
9. นายประพัทธ์  พิมพ์ประโพธ 7,586,800 1.02 
10. นายชวน  ตั้งจันสิร ิ 7,000,000 0.94 
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สัดส่วนกำรถือหุน้ของนกัลงทุนสถำบนั 
1.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 

7.36 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทยซ่ึงก าหนดไว้ว่าบริษัท  ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน
รวมกันมากกว่าร้อยละ 5 

2.  ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของ
บริษัท www.cenplc.com   ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์  หัวข้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 

7.2.2 รำยชื่อผูถ้ือหุน้ของบริษัทยอ่ย   
 (1) รำยชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรกของ บริษัท เอื้อวทิยำ จ ำกดั (มหำชน)  

      ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 
 

 

หมำยเหตุ  :  กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง  ประกอบด้วย   

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

จ านวนหุ้น      % 
นางสาวชินสีร ี  ลีนะบรรจง 108,228,800 0.82 
นายชนะชัย       ลีนะบรรจง 63,428,342 0.48 
นางสาวภานิชา  ลีนะบรรจง 250,000 0.00 

รวมทั้งส้ิน 171,907,142 1.30 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 
จ านวนหุน้      % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 5,164,003,750 39.23 
2. นายน้ า   ชลสายพันธ์ 239,585,791 1.82 
3. นายชัยวัฒน์  วิชชาวุธ 188,000,000 1.43 
4. นายจิรวฒุิ    ควุานันท ์ 183,068,000 1.39 
5. ครอบครัวลีนะบรรจง 171,907,142 1.30 
6. นายประกจิ  เลาหวิศิษฏ์ 130,000,000 0.99 
7. นายวราวุธ  ยันต์เจริญ 122,379,843 0.93 
8. นางกนกวัลย์   ยอดวานิช 100,000,000 0.76 
9. นางชลทร  คุนผลิน 91,000,000 0.69 
10. นายประพนธ์  ล้ิมธรรมมหิศร 90,000,000 0.68 
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 (2) รำยชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รำยแรก ของบริษัท ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ำกัด (มหำชน)  
      ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560  

 

 

7.2.3 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรือ 
 กำรบริหำรงำนของบริษัทและสำระส ำคัญที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำน 

- ไม่มี - 
 

7.2.4 กำรถือหุน้ไขว้ระหว่ำงกนั 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บรษิัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 
 

7.3 กำรออกหลกัทรัพยอ์ื่น 
 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ (Warrant) 

ชื่อหลกัทรัพย ์ รำยละเอียด 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซ้ือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4  

(CEN-W4) 

- บริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 372,366,551 หน่วย 
- จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ  372,366,551 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท) 
- ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปล่ียนมือได้ 
- อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย 
- วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
- เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 
จ านวนหุน้      % 

1. บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิรค์ จ ากัด (มหาชน) 437,413,550 72.18 
2. นายศรีศักดิ์  ซ่ือภักด ี 8,366,000 1.38 
3. นายบุญเลิศ  รัตตัญญ ู 4,259,400 0.70 
4. นายชาญศักดิ์  เฟ่ืองฟู 3,900,000 0.64 
5. นางวรรณา  อัคคนีวาณิชย ์ 3,680,000 0.61 
6. นายน้ า ชลสายพันธ์ 3,465,055 0.57 
7. นายประพัฒน์   ปิยะจตรุวัฒน ์ 3,350,000 0.55 
8. นางสาวพัชรินทร์  ตวงสิทธิสมบัติ 2,985,000 0.49 
9. บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากัด 2,903,906 0.48 
10. นายไพบูลย์  เพ็งมีศร ี 2,363,000 0.39 
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1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า 
- ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

2.00 บาท  
- วันก าหนดการใช้สิทธิ คือวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม  มิถุนายน  

กันยายน  และธันวาคม ของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 มีนาคม 2561 
- ครบก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือ เว้นแต่ในกรณีที่
บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอ่ืน 

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 
ปี 2560 2559 2558 2557 2556 
เงินปันผลต่อหุ้น **0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.0093 (0.13) (0.21) 0.21 0.15 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 0.00 0.00 0.00 23.73 34.03 
หมายเหตุ ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งก าหนดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัท 
ต้องส ารองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ 

 

บริษัทย่อย 
  บริษัท  เอื้อวิทยำ  จ ำกัด  (มหำชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอา จ
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นที่
จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท  

  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์  จ ำกัด (มหำชน)  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท
ในอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี   เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม
หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษี   เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด 
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  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทใน
อัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมี
เหตุจ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตรา  
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี   เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนใด 

  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกัด  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทในอัตรา  
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทย่อยมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนใด   
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 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซ่ึงมีความเหมาะสมตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน 
หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด และมอบหมายอ านาจหน้าที่  ความ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน  แต่
ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
 

 จ านวน (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 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
กรรมการทั้งคณะซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรษิัทท่ีปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์

มีจ านวน 10 คน ประกอบดว้ย 
 

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
จ ำนวนป ี

ด ำรงต ำแหน่ง 
1.    นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
2.    รศ.ดร.ภษูิต เลิศวัฒนารักษ ์ กรรมการอิสระ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
3.    นายจักรธาร โยธานันท ์ กรรมการบรษิัท 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
  กรรมการอิสระ 6 กุมภาพันธ์ 2552 8 ปี 

8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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รำยชื่อกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
จ ำนวนป ี

ด ำรงต ำแหน่ง 
4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการ 1 มีนาคม 2553 7 ปี 
5. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ ์ กรรมการอิสระ 24 ธันวาคม 2555 5 ปี 
6.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการ 27 มีนาคม 2556 4 ปี 
7. นางสาวอุศรา           ภัตตาตั้ง กรรมการ 16 มิถุนายน 2557 3 ปี 
8. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค ์ กรรมการอิสระ 13 สิงหาคม 2557 3 ปี 
9. ดร.วิศษิฐ์            องค์พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ 15  สิงหาคม 2558 2 ปี 
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์  ภัทรธรรมมาศ กรรมการอิสระ 26 กุมภาพันธ์ 2559 1 ปี 
 

รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลักทรัพยข์องกรรมกำร และผู้บริหำรของบริษัท 
ณ วันที่ 29 ธันวำคม 2560 

 

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท 
และผู้บริหำร 

ปี 2559 เพิ่ม (ลด) ระหว่ำง 
ปี 2559 

ปี 2560 

กรรมกำร/
ผู้บริหำร 

คู่
สมรส 

 

กรรมกำร/
ผู้บริหำร 

คู่
สมรส 

 

กรรมกำร/ 
ผู้บริหำร 

คู่
สมรส 

 

รวม คิด 
เป็น  
% 

1.    นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   29,000,000 ไม่ม ี 1,956,000 ไม่ม ี 30,956,000 ไม่ม ี 30,956,000 4.15 
2.    รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
3.    นายจักรธาร โยธานันท์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
4.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
5. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
6.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง 1,412,000 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1,412,000 ไม่ม ี 1,412,000 0.19 
7. นางสาวอุศรา           ภัตตาตั้ง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
8. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
9. ดร.วิศิษฐ์            องค์พิพัฒนกุล ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
10. ผศ.ดร.สุลักษมณ์            ภัทรธรรมมาศ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
11. นายคมวุฒิ พรนราดล ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
12. นายมงคลศร พงษ์ล าเจียกงาม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
13. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 

หมำยเหตุ :      - นับคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบุตรไม่ได้ถือหุ้น  
                        - ล าดับท่ี 7, 11-13 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 68 - 

 
 

 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท  ณ 31 ธันวำคม 2560 
 กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามและท าการแทนบริษัท คือ  นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  หรือ นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง หรือ นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  และ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 
 

 องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท 
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  ข้อ 16  ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 

 กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท 
   วิธีกำรแต่งตั้ง 
  -    ผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4  คณะกรรมการ  ข้อ 17   ก าหนดให้กรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งในล าดับถัด     ลงมามีคะแนนเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

  -    ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
      ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21  ก าหนดว่า ในกรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  บุคคลซ่ึงเป็นเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
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   วิธีกำรถอดถอน 
  -    กำรออกตำมวำระ 
            ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
        กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอ่ืน ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่   ก็ได้          
  -    กำรออกนอกวำระ 
            ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่  4 คณะกรรมการ ข้อ 19  ก าหนดให้กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ข้อ 18 ดังนี้ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
5. ศาลมีค าส่ังให้ออก 

             ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 22  ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลง
มติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น       
 

คณะกรรมกำรบริษัท 
 อ ำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

1. ก ากับดูแลกิจการ  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย  กลยุทธ์ที่ส าคัญ  แผนงาน
และอนุมัติงบประมาณประจ าปี 

2. พิจารณา  ก าหนด  แก้ไข  เปล่ียนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาแต่งตั้ง  ถอดถอน  และมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร  ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ 
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4. พิจารณาแต่งตั้ง และเปล่ียนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท    คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย 

5. ก ากับดูแล  และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  
ผู้บริหารรวมท้ังการใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางท่ีมิชอบ 

6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร   
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ 
8. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน   รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้

ตรวจสอบ  และ/หรือ สอบทาน   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว 

9. ก าหนดกรอบอ านาจในการอนุมัติการส่ังจ่าย การส่ังซ้ือ การเช่า และการเช่าซ้ือทรัพย์สิน
ให้คณะกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

10. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร   ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
12.  พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม  และ/หรือ  การเข้าค้ าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทย่อย 

และ/หรือ  บริษัทร่วม   และ/หรือ  บริษัทอ่ืนในส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
13. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน    บริหารเงิน  และการบริหารงาน อาทิ  

การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะส้ัน  ในส่วนที่เกินอ านาจของคณะ
กรรมการบริหาร 

14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือทรัพย์สินในส่วนที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท าของ ในส่วนที่ เกินอ านาจ 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

16. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ  ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ  
และ/หรือ หลักทรัพย์อ่ืนใดที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนใน
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อ่ืนที่มีความน่าเช่ือถือ  ท่ีจัดท าโดยคณะกรรมการบริหาร 

17. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย  และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย 
18. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม 
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19. ก าหนดวัน เวลา  สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งก าหนดระเบียบวาระการประชุม             
ผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น   และเสนออัตราการจัดสรรก าไร เงินส ารอง
ตามกฎหมาย  เงินส ารองท่ัวไป  และ/หรือเงินปันผล  ตลอดจนท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ทีเ่สนอต่อผู้ถือหุ้น 

20. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นเฉพาะเรื่อง 

21. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่เกินอ านาจของคณะกรรมการบริหาร    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

สรุปจ ำนวนคร้ังกำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560 
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ก าหนดตารางการประชุมตามปกติของ
แต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจ าเป็น 
คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้ 

 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละชุด 
ปี 2560 

รวมจ ำนวนคร้ังทั้งสิ้น 
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 1 
คณะกรรมการบรษิัท 5 
คณะกรรมการตรวจสอบ 5 
คณะกรรมการบริหาร 9 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 
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รายช่ือกรรมการ 

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

สา
มัญ

 
ผู้ถ

ือห
ุ้น 

กร
รม

กา
ร

บร
ิษัท

 
   

กร
รม

กา
ร

ตร
วจ
สอ

บ 

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร 

กร
รม

กา
ร

พิจ
าร
ณา

 
ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

กร
รม

กา
ร 

บร
ิหา

ร
คว

าม
เส
ี่ยง

 

1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง    1/1 5/5 - 9/9 - - 
2.  ดร.วศิิษฐ ์ องค์พิพัฒนกุล  1/1 5/5 5/5 - 1/1 - 
3.  รศ.ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ ์   1/1 5/5 5/5 - - - 
4.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์  1/1 5/5 5/5 - 1/1 *2/3 
5.  ผศ.ดร.สุลักษมณ ์ ภัทรธรรมมาศ  1/1 *4/5 - - - 3/3 
6.  นายจักรธาร โยธานันท์     1/1 5/5 - - 1/1 - 
7. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์  1/1 5/5 - - - 3/3 
8. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล 1/ 1/1 2/2 - 3/3 - - 
9.  นายมณฑล เชตุวัลลภกุล  1/1 4/5 - 2/2 - - 
10.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง  1/1 4/5 - 9/9 - - 
11. นางสาวอุศรา ภัตตาต้ัง  1/1 5/5 - 9/9 - - 
12.  นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ 2/ - - - *1/2 - - 
13.  นายพีรทัศน ์ ธนรัชต์วัฒนา 3/ - - - 2/2 - - 
14.  นายสุทิน เผด็จภัย 4/ - - - 2/2 - - 
15.  นายลาดหญ้า อูริยา 5/ - - - 1/1 - - 

หมายเหตุ 
1/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร  เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
2/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
3/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
4/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
5/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร  เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
* ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจจ าเป็น 
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8.2 ผู้บริหำร 
ผู้บริหาร  หมายถึง  พนักงานของบริษัทผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ท่ีมีอ านาจหน้าที่

ในทางการบริหารของบริษัท และเป็นผู้บริหารตามค านิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารส่ีรายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ
ลงมา (ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดของบริษัท)  ผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร
รายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
 

รำยชื่อผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.  นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3.  นายคมวฒุ ิ พรนราดล ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4.  นายมงคลศร พงษ์ล าเจียกงาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมดูแลสินเช่ือ 
5.  นางเกณกิา งามเจริญสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลกจิการ 

และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 74 - 

 
 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ล าดับท่ี 1 -5  คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
(1) 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน 

(3) 

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้จัดการฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล 

ผู้อ านวยการฝ่าย 
บัญชีและการเงิน 

(2) 

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายก ากับดูแล 

กิจการและลงทุนสัมพันธ์ 
(5) 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ผู้จัดการฝ่าย 
พัฒนาและการลงทุน 

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายควบคุม 
ดูแลสินเช่ือ 

(4) 

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน 

 

ฝ่ายบัญชี 
และการเงิน 

ฝ่ายก ากับดูแล 
กิจการและลงทุนสัมพันธ์ 

 

ฝ่ายพัฒนาและ 
การลงทุน 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 
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8.3 เลขำนุกำรบริษัท 
 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท   
อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษัทในการ
ปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ
บริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส และสนับสนุนให้การ
ก ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากับดูแลกิจการที่ดี  พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557  มีมติ
แต่งตั้ง นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  เป็นเลขานุการบริษัท  ซ่ึงได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
บริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 
7/2004  

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแล

ที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการ
ก ากับดูแลกิจการ 

3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการส่ือสารที่ดี 
 

 (โดยคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1) 
 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
8.4.1 ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิในปี  2560 
 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน) 
    ก) ค่ำตอบแทนกรรมกำร                
   บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2560  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  เป็นวงเงินรวม 3,500,000.-บาท  ซ่ึงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559    
โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง  โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของ
จ านวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
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1.  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม      
 (1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ
ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบ้ีย
ประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท   ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท

ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะ
ได้รับค่าเบ้ียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  แทน 

(3)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้

ส าหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือ
เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน    

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร  ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ
กรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
พนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม    
ครั้งละ 2,000.-บาท  แทน 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท   
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  

(5)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-

บาท     
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ครั้งละ 15,000.-บาท 

ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  แทน 

(6) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ครั้งละ 25,000.-

บาท     
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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเส่ียง  ครั้งละ 15,000.-บาท 
ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 
หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  แทน 

(7)  คณะกรรมการสรรหา  (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000.-บาท   
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา  ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ

กรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
พนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม    
ครั้งละ 5,000.-บาท  แทน 

2.  ค่ำตอบแทนอื่น หรือสทิธิประโยชน์อืน่ๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

หรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหาร
ของบริษัท 
 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่ละชุดตามความเป็นจริงเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 1,177,000.-บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- รักษาการประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

100,000.- 45,000.- - - - 145,000.- 

2.  ดร.วศิิษฐ์     องค์พิพัฒนกุล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพิจารณา 
   ค่าตอบแทน 
 
 

75,000.- - 125,000.- 25,000.- - 225,000.- 
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3.  รศ.ดร.ภูษิต   เลิศวัฒนารักษ ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

75,000.- - 75,000.- - - 150,000.- 

4.  นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

75,000.- - 75,000.- 15,000.- 30,000.- 195,000.- 

5.  ผศ.ดร.สุลักษมณ์   ภัทรธรรมมาศ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

60,000.- - - - 75,000.- 135,000.- 

6. นายจักรธาร    โยธานันท์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

7. นายชาตรี  ศรีอุทารวงค ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

75,000.- - - - 45,000.- 120,000.- 

8.  นายมณฑล    เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 

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

9.  นายธีรชัย     ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

20,000.- 18,000.- - - - 38,000.- 

10.  นางสาวอุศรา    ภัตตาต้ัง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

25,000.- 18,000.- - - - 43,000.- 

11.  นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 

10,000.- 6,000.- - - - 16,000.- 

รวมทั้งส้ิน 610,000.- 87,000.- 275,000.- 55,000.- 150,000.- 1,177,000.- 
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                ข) ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 
 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่ส่ีทุกราย มีดังนี้ 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

รูปเงินเดือน  เงินพิเศษ ค่าเบี้ยเล้ียง  
ค่าเบี้ยประชุม เงินประกันสังคม  
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

5 13.38 7 14.03 

 

 บริษัทยอ่ย 
 1. บริษัท  เอื้อวทิยำ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และอนุมัติโดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  เป็นวงเงินรวม 2,300,000.-บาท  ซ่ึง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 

1.  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม      
(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ
ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทใน
เครือ  จะได้รับค่าเบ้ียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-
บาทแทน 
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(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท

ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ 
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท
แทน 

(3)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้

ส าหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือ
เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน    

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร  ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ
กรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
พนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม    
ครั้งละ 2,000.-บาท  แทน 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท  
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

ครั้งละ 25,000.-บาท     
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 

15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบ้ียประชุมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน  

2.  ค่ำตอบแทนอื่น หรือสทิธิประโยชน์อืน่ๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

หรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหาร
ของบริษัท 
 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  1,678,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  พ.ต.อ.โกวิท     ภิรมย์วงศ ์
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา 
   ค่าตอบแทน 

180,000.- - - 50,000.- 230,000.- 

2.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 

30,000.- 45,000.- - - 75,000.- 

3. ร.ต.ท.ศวิะรักษ์     พินิจารมณ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

90,000.- - 325,000.- - 415,000.- 

4. นายเพียรชัย   ถาวรรัตน์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

60,000.- - 150,000.- 30,000.- 240,000.- 

5. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน ์
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

90,000.- - 195,000.- - 285,000.- 

6. นายพีรทัศน ์  ธนรัชต์วัฒนา 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 
- กรรมการบริหาร 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 

7.  นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ 
   กิจการองค์กร 
- กรรมการบริหาร 

30,000.- 18,000.- - - 48,000.- 
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8. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 
- รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและ 
   บริหารองค์กร 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

30,000.- 18,000.- - 10,000.- 58,000.- 

9. นายสุรพัฒน ์  ชมรัตน์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

75,000.- 80,000.- - - 155,000.- 

10. นายสุธิตศักดิ์  ธนโชติปรมัตถ์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2560) 

30,000.- 30,000.- - - 60,000.- 

11. นางสาวอุศรา ภัตตาต้ัง 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

30,000.- 16,000.- - - 46,000.- 

12. นายลาดหญ้า  อูริยา 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2560) 
- รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกจิและ 
   จัดการเช้ือเพลิง 

(ลาออกเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2560) 

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

13. นางพิมสิริ  ปิ่นรอด 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) 

- 8,000.- - - 8,000.- 

รวมทั้งส้ิน 685,000.- 233,000.- 670,000.- 90,000.- 1,678,000.- 
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  ข)   ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่ส่ีทุกราย มีดังนี้ 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน  ค่าวิชาชีพ  เงินประกันสังคม  
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน 

9 17.65 8 17.18 

 

 2. บริษัท ระยองไวร์ อนิดัสตรีส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 บริษัท ระยองไวร์  อินดัสตรีส์  จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นวงเงินรวม 1,950,000.-บาท ซ่ึง
เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559  โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 

1.  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม      
    (1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 

 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ
ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทใน
เครือ  จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-
บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท

ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ 
จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000. -บาท
แทน 
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(3)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้

ส าหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือ
เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม
ครั้งละ 5,000.-บาทแทน    

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร  ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับ
กรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็น
พนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม    
ครั้งละ 2,000.-บาท  แทน 

(4)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท   
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  

(5)  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-

บาท     
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท 

ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว 
หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วม
ประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน  

2.  ค่ำตอบแทนอื่น หรือสทิธิประโยชน์อืน่ๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

หรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหาร
ของบริษัท 

 

 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  858,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

80,000.- 55,000.- - 5,000.- 140,000.- 

2.  นายวรวิทย์    ศิริวัฒน์วิมล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการพิจารณา 
  ค่าตอบแทน 

45,000.- 
 

- 125,000.- - 170,000.- 

3.  นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

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

60,000.- - 75,000.- 15,000.- 150,000.- 

5. นายมณฑล     เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบริษัท 

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

6. นายพิพิธ   เชาวว์ิศิษฐ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและ 
  การตลาด 
- กรรมการบริหาร 

15,000.- 18,000.- - - 33,000.- 
 

7. นายสุทิน  เผด็จภัย 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการ 

20,000.- 22,000.- - - 42,000.- 
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รำยช่ือกรรมกำร/ 

ต ำแหน่ง 

 ค่ำตอบแทน  (บำท) 

คณ
ะก
รร
มก

ำร
 

บริ
ษัท

 

คณ
ะก
รร
มก

ำร
 

บริ
หำ
ร 

คณ
ะก
รร
มก

ำร
 

ตร
วจ
สอ

บ 

คณ
ะก
รร
มก

ำร
 

พิจ
ำร
ณำ

 

ค่ำ
ตอ

บแ
ทน

 

รว
ม 

8.  นายธีรชัย  ลนีะบรรจง 
- กรรมการบริษัท 

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

9.  นางพิมสิริ   ปิ่นรอด 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
(ลาออกเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) 

20,000.- 20,000.- - - 40,000.- 

10. นายพรเทพ  พิพัฒน์ทั้งสกุล 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 
(ลาออกเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 

- 4,000.- - - 4,000.- 

11. นายสุรพัฒน์  ชมรัตน์ 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 
(ลาออกเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2560) 

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

12. นางอุศรา  ภัตตาต้ัง 
- กรรมการบริหาร 
(ได้รับการแต่งต้ังเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560) 

- 14,000.- - - 14,000.- 

รวมทั้งส้ิน  340,000.- 193,000.- 290,000.- 35,000.- 858,000.- 
 

  ข)  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่ส่ีทุกราย มีดังนี้ 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน เงินพิเศษ  ค่าเช่าบ้าน  เงิน
ประกันสังคม  เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   

6 8.89 5 7.41 

 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 87 - 

 
 

 

 3. บริษัท เอ็นเนซอล จ ำกัด 
 ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัท  เอ็นเนซอล จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง 
ดังนี้ 

(1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ

บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะ
ได้รับค่าเบ้ียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท  ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัท

ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะ
ได้รับค่าเบ้ียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 130,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

รำยชื่อกรรมกำร/ 
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท  (บำท) 

1.  นายวุฒิชัย      ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 

80,000.- 

2.  นายมณฑล     เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบรษิัท 

20,000.- 

3.  นายธีรชัย    ลีนะบรรจง 
- กรรมการบรษิัท 

20,000.- 

4.  นายอภิชาติ     วรีะพาณิชย ์
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560) 

10,000.- 

รวมทั้งสิ้น 130,000.- 
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  ข)  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้ 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน  เงินพิเศษ    เงินประกันสังคม 
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน 

3 4.74 3 2.80 

 

 4. บริษัท  ดับเบิล้ยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ำกดั 
 ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัท   ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้ 

    (1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ

บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการ
บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 
5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่าน

ใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัท ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ตามความเป็นจริง  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  56,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รำยชื่อกรรมกำร/ 
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท  (บำท) 

1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 

20,000.- 

2. นายวิวฒัชัย      จีนานุพันธ์ 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการผู้จดัการ 

12,000.- 

3.  นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบรษิัท 

12,000.- 

4. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 
- กรรมการบรษิัท 

12,000.- 

รวมทั้งสิ้น 56,000.- 
 

  ข)  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้ 
 

 
ค่าตอบแทนรวม 

ปี 2560 ปี 2559 
จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
คน 

จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงิน เดื อน   เ งินประกัน สังคม   และ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

1 2.27 1 2.27 

 

5. บริษัท  ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนยีร่ิง  จ ำกดั 
 ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัท   ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ         
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง 
ดังนี้ 

    (1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ

บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการ
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บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 
5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่าน

ใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความ
เป็นจริง  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  44,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รำยชื่อกรรมกำร/ 
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท  (บำท) 

1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้จดัการ 

20,000.- 

2.  นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบรษิัท 

12,000.- 

3.  นางสาวลภัสรินทร์  ไกรวงษ์วณิชรุ่ง 
- กรรมการบรษิัท 

12,000.- 

รวมทั้งสิ้น 44,000.- 
 

  ข)  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
          - ไม่มี - 
 

 6. บริษัท  เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ำกดั 
 ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัท   เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ดังนี้ 

    (1)  ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้ส าหรับประธานกรรมการ

บริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการ
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บริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบ้ียประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 
5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม) 
 ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.-บาท  ทั้งนี้ส าหรับกรรมการบริษัทท่าน

ใดที่ได้รับเงินเดือนประจ าแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 3,000.-บาทแทน 

 

 ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากัด ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตาม
ความเป็นจริง  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  59,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รำยชื่อกรรมกำร/ 
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริษัท  (บำท) 

1.  นายวุฒิชัย       ลีนะบรรจง 
- กรรมการบรษิัท 
- ประธานกรรมการ 

20,000.- 

2.  นายธีรชัย       ลีนะบรรจง 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่

12,000.- 

3.  นายลาดหญ้า  อูริยา 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการผู้จดัการ 
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560) 

3,000.- 

4.  นายมณฑล      เชตุวัลลภกุล 
- กรรมการบรษิัท 

12,000.- 

5.  นางเกณกิา  งามเจริญสถาพร 
- กรรมการบรษิัท 

12,000.- 

รวมทั้งสิ้น 59,000.- 
 

  ข)  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 
          - ไม่มี – 
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8.4.2 ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือ

พนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของ
บริษัท 

(1)  ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริษัท 
- ไม่มี - 

 

  (2)  ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
กรรมการบริหารและผู้บริหารส่ีรายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า

รายที่ส่ีทุกราย มีจ านวนทั้งส้ิน 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

บริษัทได้ตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะได้รับ
เงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง  โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตรา
เดียวกันด้วย  หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน  นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิก      
ผู้นั้นในเดือนนั้นๆเมื่อสมาชิกส้ินสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉล่ียผลประโยชน์
สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน 
 

8.5 บุคลำกร 
8.5.1 จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2560  บริษัทและบริษัทย่อย  มีพนักงานทั้งส้ิน 1,002 คน  แยกเป็นดังนี ้
 

 

8.5.2 กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนพนักงำนอย่ำงมีนยัส ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี - 

 

8.5.3 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่ส ำคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ไม่มี - 

 

 
 

รายละเอียด CEN UWC RWI ENS WJC PLE EBM รวม 
ฝ่ายส านักงาน 18 154 50 6 15 - - 243 
ฝ่ายผลิต - 454 113 13 179 - - 759 
รวม 18 608 163 19 194 - - 1,002 
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8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงำนทกุคน  
 ในปี 2560   บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงิน
พิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอ่ืนๆ  เป็นจ านวนเงินรวม 3.47.94 ล้านบาท 
 

เงินเดอืนและค่ำแรง 
 ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท     
ซ่ึงจะพิจารณาจากต าแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีมีต่อองค์กร 
 

โบนัส 
 เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปีนั้น โดยไม่มีการก าหนดเป็น
อัตราตายตัว 
 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริม
การออมเงิน รวมท้ังเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกส้ินสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงิน
สมทบรวมท้ังส่วนเฉล่ียผลประโยชน์สุทธิของกองทุน 
 

8.5.5 นโยบำยในกำรพฒันำพนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์ 

โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลายด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี 

บริษัทและบริษัทย่อยจึงก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการส ารวจความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่าย
โอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และการน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงาน
ตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่ าเสมอ        
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณท์ างานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่
กับองค์กรตลอดไป 
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the 
Job Training : OJT) โดยมีผู้ช านาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มี
วิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะกับงานนั้น
โดยตรง ซ่ึงเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่ า และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
ภายใต้สถานการณ์จริง 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนอง
ต่อทิศทางการด าเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติงานหรือ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ทันที  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรโดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อส่ือสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ทราบและน าไปสู่การปฏิบัติ ท้ังนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบาย
อย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมก าหนดให้ครอบคลุมกับจ านวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100% 
นอกจากการอบรมบริษัทและบริษัทย่อยยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด 
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9.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญต่อ
การสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่  มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
สร้างความเจริญ   เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น  โดยยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการ
ด าเนินงาน  พร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อ
ประโยชน์สุขอย่างสมดุล  และยั่งยืน  

ดังนั้น หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมเป็น
ประจ า ซ่ึงบริษัทเห็นว่ายังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการก ากับ
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 

กำรเข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ด้วยเห็นถึงความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่

ใสสะอาด บริษัทได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงเห็นควรก าหนดนโยบายให้มี
แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยจะด าเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ”  และ “การให้หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง 

และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี  25 60 
คณะกรรมการบริษัทให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตใหม่อีกครั้ง ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  

9.  กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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ดังนั้น บริษัทจึงก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานของ
บริษัทย่อย จะไม่เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด จากลูกค้า คู่ค้า  ผู้รับเหมา 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงด าเนินการจัดให้มีช่องทางในการ
รายงานหากมีการการกระท าท่ีเข้าข่าย หรือสุ่มเส่ียงในลักษณะดังกล่าว และก าหนดมาตรการในการ
คุ้มครองบุคคลใดๆ ท่ีร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณพนักงาน  

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย 
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของ    
ผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท  โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โทร. (02) 682-6345     E-mail : wutichai@cenplc.com  

 เลขานุการบริษัท 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150   E-mail : kenika@cenplc.com  

 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรบริหำร   
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการบรษิทั

ย่อยหรือผู้บริหารบริษัทย่อย ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยท าหน้าที่ในการด าเนิน
กิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามอ านาจหน้าที่ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท   

ในปี 2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560    
ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารรวมจ านวน 4 คน ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้  
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รำยชื่อกรรมกำรบริหำร ต ำแหน่ง 
1.  นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริหาร 
3.  นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง กรรมการบริหาร 
4.  นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริหาร 

(ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 
 

 อ ำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  
1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบาย  

ระเบียบ  ข้อก าหนด  ค าส่ัง  และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือมติที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

2. พิจารณาก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์  การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ก าหนดแผนการเงิน  งบประมาณ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การขยายงาน  การประชาสัมพันธ์  และควบคุมก ากับ
ดูแลให้การด าเนินงานของคณะท างานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราว
ต่อไป 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามท่ีจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติ
อนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือ
ทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้ส านักงาน  การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การตัดจ าหน่าย/ขาย
ทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซ้ือทรัพย์สิน เกินกว่างบประมาณ  ในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

6. ให้ค าแนะน าการขยายธุรกิจในหลักการและการร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป 

7. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม  และ/หรือ  การเข้าค้ าประกันวงเงินสินเช่ือ ของบริษัทย่อย   
และ/หรือ  บริษัทร่วม และ/หรือ  บริษัทอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้
อ านาจไว้ 
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8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเชื่อ  หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษทัอ่ืน  ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษทัให้
อ านาจไว้ 

10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท าของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
ปกติ  ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อ านาจไว้ 

11. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การ
บริหารงานบุคคล  และด้านการปฏิบัติการอ่ืนๆ 

12. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท  การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปัน
ผลประจ าปี  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ  

13. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใด
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรือ
อาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร   ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก  
เพิกถอน  เปล่ียนแปลง  หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ  หรือการมอบอ านาจนั้นๆ  
ได้ตามที่เห็นสมควร 

14. ให้มีอ านาจด าเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / 
สถาบันการเงิน โดยให้มีอ านาจก าหนดชื่อผู้มีอ านาจลงนามในการลงนามส่ังจ่ายบัญชี
ธนาคาร  รวมไปถึงก าหนดเงื่อนไขในการส่ังจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆที่บริษัทได้มี
บัญชีอยู่ 

15. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือ บริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน 
16. ก าหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/ หรือ

หน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในตรา
สารหนี้และ/หรือ หน่วยลงทุนในตราสารหนี้ ในมูลค่าการลงทุนในแต่ละส่วนไม่เกิน
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริหารคนใด
คนหนึ่ง ท ารายการซ้ือหรือขายแทนบริษัท 

17. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนใน บริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

18. ด าเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ  ไป 
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 ทั้งนี้  อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง  
หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วน
ได้เสีย  หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย  ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535   
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดงักล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 

2.   คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง  กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท / ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ให้ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate 
Governance)  

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 
ปี  ดังนี้  

 
 

รำยชื่อกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่ง  
1.  ดร.วิศษิฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 
2.  รศ.ดร.ภษูิต เลิศวัฒนารักษ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านวิศวกรรม 
3.  นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ 

มีความรู้ด้านการเงิน 
    นายคมวฒุ ิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 

  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560  – 
วันที่ 26 เมษายน 2563  โดย ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล  และ นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์  เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 
 ทั้งนี้   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
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 อ ำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control)  และการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  รวมท้ังพิจารณาความเพียงพอของ
งบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  ความดีความชอบ   และการเลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์    ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง  บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินกรณีที่มีนัยส าคัญ  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินกรณีที่
มีนัยส าคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

9. ก าหนดบทบาทเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ  โดยด าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดท ากระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน และ
ก ากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซ่ึงครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้ง
เบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือในประเด็นอ่ืนๆ 
ด้วย 

10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงินและการควบคุมภายใน 
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11. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
12. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
13. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

ของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการ

บริหารความเส่ียง  รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าที่ตามกฎบัตร (charter) 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
14. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็น

หรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
17. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและ

รายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกป ี
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18. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  
 

3.  คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   หมายถึง  กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ,  
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง   

ในปี 2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จ านวน 3 คน ให้ด ารง
ต าแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้ 
 

รำยชื่อกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ต ำแหน่ง  
1.  ดร.วิศษิฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
2.  นายจักรธาร โยธานันท ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
3.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 
นางสาวจุฑามาศ ศิริมาศ เลขานุการคณะกรรมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

 

 อ ำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่

คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบ
ผลส าเร็จ 

4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจ านวนเงิน
และสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม  

5.  พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการก าหนดหรือ
ข้อแนะน าท่ีเกี่ยวข้อง 

6. พิจารณาก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ
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การประเมินผลและค่าตอบแทนแก่ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
/ กรรมการผู้จัดการ 

7. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และน าเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

8. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย   
 

4.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หมายถึง กรรมการบริษัทและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัท มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จ านวน 3 คน ให้ด ารง
ต าแหน่งคราวละ 1 ปี ดังนี้  

 

รำยชื่อกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต ำแหน่ง  
1.  ผศ.ดร.สุลักษมณ ์ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 
2.  นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 
3.  นายชาตร ี ศรีอุทารวงค ์ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

 

 อ ำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน และจัดระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้เกิด

ความชัดเจนต่อเนื่อง  เพื่อการจัดการความเส่ียงที่ส าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมท้ังส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีส าคัญ 

2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับในบริษัท 
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญ

กับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการผิดปกติทั้งหลายท่ีอาจเกิดขึ้น 

4. พัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงท้ังบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
5. ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร    
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ที่ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท   
ในปี 2560  มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ได้

มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

 อ ำนำจ-หน้ำที่ และควำมรับผดิชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของ

บริษัท 
2. มีอ านาจออกค าส่ัง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย 
3. เสนอนโยบาย  กลยุทธ์   แผนงาน  และงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท/

คณะกรรมการบริหาร และดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
5. รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน   รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบ

และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ 
6. ก าหนดโครงสร้างองค์กร  อ านาจการบริหารองค์กร  รวมถึงการแต่งตั้ง  การว่าจ้าง  การ

โยกย้าย  การถอดถอน การก าหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ 
โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในต าแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ
ของบริษัท  ซ่ึงมิ ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร   และไม่รวมถึงประธาน
กรรมการบริหาร  

7.  พิจารณาและอนุมัติการจัดซ้ือ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เช่า และเช่าซ้ือทรัพย์สิน 
เครื่องใช้ส านักงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างท าของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า
ปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ท าลาย  ตัดบัญชี  ซ่ึงทรัพย์สินเส่ือมสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา  อบรม  ดูงาน หรือไปแสดง
สินค้าของบริษัทภายในประเทศ 

11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา   อบรม   ดูงาน หรือไปแสดง
สินค้าของบริษัทท่ีต่างประเทศ  
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12. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  ตามความจ าเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัท 

13. รับผิดชอบในการก าหนดเป้าหมาย   นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับ
เรื่องทรัพยากรบุคคล ท้ังบริษัทและบริษัทในเครือ 

14. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาแก่บริษัทย่อยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการ
แข่งขันของบริษัท 

15. รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  และข้อบังคับของบริษัท 

16. พิจารณาและอนุมัติการให้กู้ยืม และ/หรือ การเข้าค้ าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย 
และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทอ่ืนในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
ให้อ านาจไว้ 

17. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเช่ือ หรือการขอสินเช่ือใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกิจปกติของบริษัท  ในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ให้อ านาจไว้ 

18. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้ให้อ านาจไว้ 

19. พิจารณาการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  และอัตรา
ดอกเบี้ย 

 

ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
- ไม่มี - 

 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 
 (1) กรรมกำรอิสระ 

 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552   โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่  1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป  ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้
ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  ซ่ึงมีความเข้มงวดกว่ำข้อก าหนดขั้นต่ าของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน โดยก าหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดการถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1)   โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจ า  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ  ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือ  โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดา  มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมท้ังคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม  ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่า  หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ  หรือการให้  หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้
บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การ
ค านวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือ
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หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีผู้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้น          
รายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัท 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว  

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
  

 (2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุด 
 - กำรสรรหำกรรมกำร  ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  
แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ 
โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน์  
เป็นผู้มีคุณธรรม  และมีประวัติการท างานที่ไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา  โดยเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เว้นแต่ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในต าแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท  
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 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท
สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
 - กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ  การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
กรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด และตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และให้น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ  หากมีกรรมการอิสระพ้นจากต าแหน่ง บริษัท
จะสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติมาทดแทน และจะรักษาจ านวนกรรมการอิสระให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
 - กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูง   ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซ่ึง
ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการแต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 
กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จ าเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและน า
ประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติ
การท างานที่ไม่ด่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) 
  3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyally) 
  4.  กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (Accountable) ต่อหน้าที ่
 ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างกรรมการ ท าให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดยมีกรรมการอิสระร้อยละ 60  
 

9.4 กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัทไม่มีบริษัทร่วมมีแต่บริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
ความรู้ความสามารถ ความช านาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน 
เพื่อก ากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การ
จัดท าบัญชีให้ทันต่อการจัดท างบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตาม
หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 109 - 

 
 

 

รายการได้มาและการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ก ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การก ากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ    
 

9.5 กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้อง
ปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส านึก
ที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดย   
มิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อ่ืน  และห้ามกระท าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนให้ท า
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย  ทั้งนี้ บริษัทยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการ
น าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง 

 นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทก็มีการก าหนดในเรื่องดังกล่าว  
โดยก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว ้ ซ่ึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามท่ีก าหนด 
 ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 

 

 กำรก ำหนดเร่ืองกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท  
 บริษัทได้ก าหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่

รับทราบข้อมูลภายในท าการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี้ยังก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมท้ังคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  หากมีการซ้ือขายหุ้นของบริษัท  ต้อง
แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันที่
มีการเปล่ียนแปลง  และส่งส าเนาให้เลขานุการบริษัท  ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและด าเนินการ
ตามท่ีก าหนด  ท้ังนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับต าแหน่งใหม่  ต้องรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

 เลขานุการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจ าปี และจัดส่งให้
กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า  เพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีควรงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่า
มีการซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้ามมีการซ้ือขายหุ้น 
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 บริษัทมีนโยบายจะด าเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะท า
การซ้ือขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนท าการซ้ือขาย    
 

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัช ี  
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี  (Audit fee) 
 บริษัทและบริษัทย่อย  จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ 

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 12,230,000.-บาท 
- ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ

ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 0 บาท 
2. ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) 
 บริษัทและบริษัทย่อย  ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม  0  บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวน
เงิน  0  บาท 

- ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส านักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 0 บาท และจะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี
จ านวนเงินรวม 0 บาท  

 

9.7 กำรปฏิบัตติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดใีนเร่ืองอื่นๆ 
 เพื่อให้สอดคล้อง “หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการ
ก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และก าหนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5 
หมวด ดังนี้ 

หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  (Rights of  Shareholders) 
หมวดที่  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Equitable Treatment of  Shareholders) 
หมวดที่  3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (Roles of Stakeholders) 
หมวดที่  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 
หมวดที่  5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
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หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทให้ความส าคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของ

หนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม และบทบาทการเข้าร่วมประชุมของประธานและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังคงด าเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อ
ความยั่งยืน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการ
กระท าใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท าหน้าที่ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ท้ังท่ีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ท้ังสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิใน
การเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่อบริษัท 

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมี
ค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัด
ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

3. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ า
ทุกปี น าเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ 

4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็วมีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน 

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีส านักงานกฎหมายที่เป็นบุคคลอิสระเป็นผู้
ตรวจสอบการนับคะแนน ท าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับ
คะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้สาธารณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET 
Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชมุ 
ภายหลังเสร็จส้ินการประชุม 
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7. คณะกรรมการบริษัทจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและ
นับคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลา
ประชุม มติท่ีประชุมพร้อมท้ังคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ 
วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นค าถาม
ค าตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จ
ส้ินการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การ
ตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อ
นับเป็นองค์ประชุม การด าเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่ก าหนดไม่มีการเพิ่ม
วาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง 
และการสรุปมติของท่ีประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท 

 

1.  สิทธิขั้นพื้นฐำน 

 สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซ้ือขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

ตัดสินใจ โดยการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ืออนุมัติเรื่องที่ส าคัญที่
กระทบต่อบริษัท เช่น การก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การ
ลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ 

 สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน 
 สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก าไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน 
 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่ เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อ

เหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้อง
เปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะ
เปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
www.cenplc.com   
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2.  สิทธิในกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญ 
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม ่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้อง
เปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้ 

 บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ
บริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจ าปีปัจจุบันก่อนวันประชุม 
จ านวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

 ข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซ้ือขายสินทรัพย์ที่ส าคัญ 
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์

ของบริษัท เพื่อเป็น ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซ้ือขาย
สินทรัพย์ที่ส าคัญ ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการ ด าเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อม
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ 
ผู้ถือหุ้นในอัตราท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง 

 บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจาก
เลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : kenika@cenplc.com  หรือ โทรศัพท์สายตรง  (02) 682-6345 
ต่อ 150   

 

3.  สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น  
 บริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 
วัน) นับแต่วันส้ินสุด รอบปีบัญชี โดยก าหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้า
ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ ติดตามดูแลผลการด าเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องท่ี กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ อนุมัติจากผู้ถือ
หุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้ปฏิบัติ
ตามแนวทาง การจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist 
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  ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุ้น 
 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่  372 ถนนพระราม 3 แขวง

บางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  ตั้งแต่ปี 2549 – 2560 ต่อเนื่องเป็นเวลา 12  ปี  ทั้งนี้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม และจัดให้มีการเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย  พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 
2560 เวลา 14.00 น. ในการประชุมทุกปี บริษัทจะค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

แจ้งมติคณะกรรมการบรษิัทก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ให้ทราบล่วงหน้าก่อน 
2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วม
ประชุม 

 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) ในวันที่ 21 มีนาคม 
2560 เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม  และเป็นข้อมูลเดียวกับที่
บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษ
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 4  เมษายน 2560  ก่อนวันประชุม      
ผู้ถือหุ้น 23 วัน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้ง   
ได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวัน
ประชุม 24 วัน คือในวันที่ 3- 5 เมษายน 2560   

 แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชมุ 
พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ ตามท่ีระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 
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แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการ
เผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนสามารถ
ส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า  

 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง  และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภาย
หลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ
ยังไม่ได้ลงมติ  พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป  เว้นแต่
ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน  โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี 

- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
- จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือ

หุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตน 
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการ

ลงคะแนนเสียง 
 กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือกรรมการอิสระซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็น
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน  

 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคัญตอ่การประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจส าคัญ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 กรรมการ
บริษัทมีทั้งส้ิน 11 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คิดเป็น 100%  ซ่ึงประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ
การเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม
หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท 
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นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชรีับอนุญาตของบริษัท จ านวน 2 คน  คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวนันทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ แห่งส านักงาน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และ
ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน์  ทุมาวงศ์ จากบริษัทส านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ ากัด  
เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  ผู้ด าเนินการประชุมท าหน้าที่แจ้งจ านวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  และประธานกรรมการซ่ึงท าหน้าที่
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

ก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่   โดยหนึ่งหุ้นมี
สิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจ ากัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

 ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่ม
วาระหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  และจัดสรรเวลาให้
เหมาะสมเพียงพอกับการน าเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ  หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในปี 2560 ได้มีผู้ถือหุ้น 3 รายซักถาม ซ่ึงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมทั้งค าถาม-ค าตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระท าโดยเปดิเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบ
ฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอน
การลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น 
วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซ่ึงเป็นการเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งด
ออก เสียง และน ามาหักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ บริษัทได้น าระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลง
มติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผล
คะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ 
 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระเป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุม
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com) 
 

http://www.cenplc.com/
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วาระที ่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 
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 - - - - - - - - - 

 

ส ำหรับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ส ำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม” ได้แก่ 
1. กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนโดยระบุ
ไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของ
บริษัท  และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยได้ผ่านการพิจารณากล่ันกรองจาก
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการท างานที่ไม่ด่างพร้อย และมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ท้ังนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำร :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและ
จัดสรร โดยพิจารณาก าหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม  โดยกล่ันกรองรายละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพ
เศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
เป็นประจ าทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ  และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี หัวข้อ 
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร” 

3. กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียด
เกี่ยวกับช่ือผู้สอบบัญชี  ส านักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และ  ความสัมพันธ์กับบริษัท   จ านวนปีที่ท า
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน
กับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอ่ืนที่มีการรับบริการจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้ง



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 118 - 

 
 

 

ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซ่ึงได้
ชี้แจงไว้ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” 

4. กำรจ่ำยเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก าไร  การจ่ายเงินปันผล     
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี
ปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งระบุวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว 
   

แนวปฏบิัติเกี่ยวกบัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ส ำหรับกำรประชุม 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน    

วาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ /หรืองดออกเสียงในวาระ
นั้นๆ 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท ในวันท าการถัดไป 

 เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ค าชี้แจงที่เป็น
สาระส าคัญ  ค าถามหรือค าตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงในที่ประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย  ไม่เห็น
ด้วย  และงดออกเสียง  รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซ่ึงเป็น
ประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น   พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุม
ในคราวถัดไป  พร้อมทั้งด าเนินการน าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ ถ่ายภาพ
บรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการ
ประชุม 
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 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล  บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงาน
กับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

4.  กำรกระจำยหุ้นกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท 
 บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดผู้ถือหุ้น (Record 

Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560 

 คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 
4.34  ซ่ึงไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัท 

 สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float  เท่ากับร้อยละ 73.94 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้ว
ทั้งหมด ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัท 

 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.36 ของหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

 

หมวดที่  2  กำรปฏิบัตติ่อผูถ้ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลและให้ความส าคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการ

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (AGM) ที่จัดโดย ส านักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
พร้อมท้ังเป็นผู้ประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 โดยบริษัทได้เข้าร่วม
โครงการการประเมิน AGM และได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น     
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซ่ึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความส าคัญ
และได้ก าหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงก าหนดกระบวนการที่
อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มี
ข้อจ ากัด ดังนี้ 
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1.  กำรใช้สิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดท าหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

และรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย  พร้อมทั้งสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ 

(2) การก าหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหนึ่ง
หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) 

(3) ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 
2560 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบท้ังจ านวน 11 ท่าน และโดยมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ า 23 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์   การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 
30 วันก่อนวันประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม 

(4) บริษัทได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซ่ึง
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็น
ตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศ
ทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น)  ซ่ึงได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท  
www.cenplc.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ 

บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส าหรับติดหนังสือมอบ
ฉันทะ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 มีผู้รับมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ออกเสียงแทน 
ดังนี้ 

 

รำยละเอียด จ ำนวน (รำย) จ ำนวนหุ้น 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

ผู้ถือหุ้นตำมนำยทะเบียน 3,303 745,141,378 100.00 
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 82 353,312,725 47.42 
 - เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 47,264,987 6.34 
 - มอบฉันทะ 51 306,047,738 41.08 
มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 33 290,532,543 39.00 
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 18 15,515,195 2.08 
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 (5) บริษัทด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุมตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือนัด
ประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม  หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจก
ให้ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้กระบวนการนับคะแนนด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับ
คะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะน ามาหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้
ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซ่ึงบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode 
พร้อมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผล
การลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนน
ในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจ านวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน 

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่
เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง 

ในปี 2560 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซ่ึงนับรวมถึงระเบียบ
วาระส าคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่ส านักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุม 

 (7) บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ 
/ ได้รับมอบฉันทะท่ีไม่ได้ติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 

(8) ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ให้
แล้วเสร็จภายใน 14 วัน  โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งค าถามและค าตอบที่เกิดขึ้นในที่
ประชุมส าหรับผู้ถือหุ้นที่มิได้มาร่วมประชุมสามารถ ตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์
บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย 

 

2.  กำรดูแลกำรใช้ข้อมลูภำยใน  
 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้อง
ปฏิบัติต่อบริษัท  ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์  มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส านึก
ที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อ่ืนโดย   
มิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่น าข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้
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เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อ่ืน  และห้ามกระท าการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอ่ืนให้ท า
ธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย  ทั้งนี้ บริษัทยังได้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการ
น าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การ
ตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง 
 นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทก็มีการก าหนดในเรื่องดังกล่าว  
โดยก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว ้ ซ่ึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามท่ีก าหนด 
 ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ  
 

3.  กำรก ำหนดเร่ืองกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 
 บริษัทได้ก าหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงาน ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่
รับทราบข้อมูลภายในท าการ ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินแก่สาธารณชน  นอกจากนี้ยังก าหนดให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ท่ีมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์  หากมีการซ้ือ ขายหุ้นของบริษัท  
ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการ นับจาก 
วันที่มีการเปล่ียนแปลง  และส่งส า เนาให้เลขานุการบริษัท  ซ่ึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและ
ด าเนินการตามท่ีกำหนด  ท้ังนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับต าแหน่งใหม่  ต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
 เลขานุการบริษัทได้จัดท าก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้
กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า  เพื่อทราบถึงระยะเวลาท่ีควรงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 บริษัทมีนโยบายจะด าเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะท า
การซ้ือขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ / หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วัน ก่อนท าการซ้ือขาย    
 ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามี
การซ้ือขายหุ้นในช่วงเวลาท่ีห้าม 

 

4.  กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์   
 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปีอย่างละเอียด 
รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน 

 การท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการด้วยความรอบคอบ 
สมเหตุสมผล ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และได้กระท าอย่างยุติธรรม โดยก าหนดราคา
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เป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการท า
รายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส  และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยก าหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  และก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยว
โยงกัน  บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และในกรณีที่มีการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ และข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนท า
รายการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง 

 บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียง
ในวาระนั้น  เพื่อให้กรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมี
อิสระในการลงมติ  โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษทัที่
มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง  เมื่อเสร็จส้ินการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยง  
การก าหนดราคา  มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั (หากมี)  ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตามเวลาท่ีก าหนดและได้เผยแพร่
บนเว็บไซด์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบได้ 
 ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ
บริษัทย่อยเท่านั้น และบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจ ากัดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย  และไม่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย      
ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต.  และได้เปิดเผย
รายการระหว่างกันซ่ึงกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ของปี 
2560 ไว้ในรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1  
 ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัทไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน 

 

5.  กำรดูแลเร่ืองกำรซ้ือขำยสินทรัพย์ 
บริษัทดูแลการซ้ือขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เรื่อง

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยในการท ารายการดงักล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการท ารายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ รวม
จ านวน 5 รายการ กับบุคคลอ่ืน ซ่ึงบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผย
ผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์บริษัท 

 

หมวดที่  3  กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสยี 
คณะกรรมการบริษทัให้ความสำคัญตอ่สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดท าเป็นนโยบาย

และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้
ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  

  

1.  ผู้ถือหุ้น  
บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 

โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
อย่างต่อเนื่อง  รวมท้ังมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส  ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการ 
ดูแลรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชนส่์วนตน  อีกทั้งยังมีกลไก
ที่ท าให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดง
อยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน) 

ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เนื่องจากบริษัทผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิ ท าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุก ไตรมาส และเปิดเผยการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือน
ท ากับบุคคลภายนอก  ผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท 

ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระส าคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคโทรนิค  
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2.  พนักงำน 
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการ

ขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความส าเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งม่ันพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม 

สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกัน เป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรม
และนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท างาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความ ภาคภูมิใจและเชื่อมั่น
ในองค์กร  โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน 

อย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ   บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน     
รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้ใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและ
การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  

บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมท้ังมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้า
ในการท างานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน  มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และ
ความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต 

รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ  และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน 

รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพัฒนา  ควบคู่ไปกับการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม
กับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทย่อยยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมท้ังมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้พนักงานมีช่องทางในการส่ือสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการท างานผ่านช่องทาง 
ทีก่ าหนด  
 

ค่ำตอบแทนของพนักงำน  : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสมทั้งในระยะส้ันที่สอดคล้องกับผลการด า เนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับ
บริษัทอ่ืนที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน  และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง 
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม  

 

สวัสดิกำรพนักงำน  :  บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเล้ียงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่
พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะได้รับเงิน
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สมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนใน
อัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉล่ีย
ผลประโยชน์สุทธิของกองทุน  

บริษัทย่อยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการ
เลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี)  เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนักงาน และเป็นส่ือกลางในการประสานงานกับบริษัทย่อย  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทย่อยได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมท้ังให้ค าปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้
จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้น ฐานตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ วันเวลาท างาน วันหยุด 
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
กองทุนสำรองเล้ียงชีพ โดยมกีารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน 
- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกเวลาท างาน 
- จัดให้มส่ีงพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนากับภายนอกซ่ึงจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

เป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2. สวัสดิการส่งเสริมท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน 
- จัดให้มโีรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด 
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของส านักงานและโรงงาน  
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน 
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน 
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน 
- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส  ค่าเข้ากะ  ค่าประสบการณ์ ฯลฯ 
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของ

พนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม 
3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต 

- จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 
5  ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน 

- จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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- จัดให้มีเงินบ าเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุ
งาน 

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย 
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมี พยาบาลวิชาชีพ รวมท้ังเวชภัณฑ์และยา 
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงจากการท างาน 

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ 
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสาน

สัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน 
 

 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน  :  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต   โดยบริษัทย่อยจัดให้การ
ฝึกอบรมให้พนักงานอย่างน้อย 6 ชม./คน/ปี  ซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนพนักงาน ณ วัน
ส้ินปี 
 

กำรฝึกอบรม จ ำนวนพนักงำน อัตรำกำรฝึกอบรม 
อบรมครบ 6 ช่ัวโมง 104 คน 84.55% 
อบรมยังไม่ครบ 6 ช่ัวโมง 19 คน 15.45% 
จ ำนวนพนักงำน ณ ส้ินปี 2560 123 คน 100.00% 

 
 

ช่ือหลักสูตร จ ำนวนช่ัวโมง 
อนุรักษ์การได้ยินอันตรายจากเสียงดังปี 2560 6 
Internal Audit Training Course (ISO19011:2011) 12 
ทักษะหัวหน้างานและการพัฒนาทีมงานอย่างมืออาชีพ 12 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ส าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ 

6 

การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 6 
อบรมดับเพลิงและการหนีไฟ 6 
การจัดท างบกระแสเงินสด 6 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง 
รุ่นที่ 2/60 

6 

การสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้า 6 
การบริหารและการจัดการพลังงาน 6 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 12 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 12 
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ช่ือหลักสูตร จ ำนวนช่ัวโมง 
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม 6 
ผู้ควบคุมประจ าหม้อไอน้ า 30 
การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังใน Social Media รุ่นที ่3 6 
การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ปรับปรุงใหม่ 6 
รวมผลประโยชน์พนักงานและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงบการเงิน 6 
การยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 

รวมทั้งส้ิน 18 หลักสูตร 156 
 

ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  :  บริษัทและ
บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน ด้วยการ ก าหนด
นโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)  เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ท างานสม่ าเสมอ มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV)  ติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคาร  ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี  บริษัทและบริษัทย่อยมีการ
ส่ือสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้ 

- ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการท างานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซ่ึงส่ิงแวดล้อม 
- ให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพ

ปลอดภัยรวมท้ังจัดให้มีสภาพการท างาน และมีวิธีการท างานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการท างานได้อย่างปลอดภัย 

- บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความ
ปลอดภัย ในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความ
ปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดขึ้นอย่างเข้มงวด 

 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่ือสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ
การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทย่อย 

กฎหมายก าหนด จ านวน 

จ านวนลูกจ้าง 
(คน) 

จ านวน
กรรมการ (คน) 

พนักงาน (คน) 
คณะกรรมการ  

(คน) 
ชาย หญิง รวม 

RWI 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 163 11 2 13 
UWC 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 400 15 2 17 

 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. จป.ระดับบริหาร   11 3 14 
2. จป. ระดับหัวหน้างาน 18 7 25 
3. จป. ระดับวิชาชีพ 1 - 1 

รวม 30 10 40 
   

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 31 คน 32 คน 
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการท างาน   

- น้อยกว่า 3 วัน 12 คน 4 คน 
- มากกว่า 3 วัน 3 คน ไม่มี 

 
 

ช่องทำงกำรสื่อสำรส ำหรับพนักงำน  :  นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย
ข้างต้นแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงใน การการส่ือสาร 
เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับ
ผู้บังคับบัญชา  โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงคณะกรรมการสวัสดิการจะรับ
ข้อร้องเรียน และด า เนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามล าดับต่อไป  

บริษัทก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง
การแจ้งขอ้ร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปล่ียนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น 

ในปี 2560 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและด าเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน และด าเนินการโดยใช้กลไกที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส 
ซ่ึงได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 
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3.  ลูกค้ำ            
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงก าหนดนโยบายให้

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโดย ยึดถือความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอ ภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็น
ธรรม  

บริษัทย่อยมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของ
ธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีได้ตกลงไว้กับลูกค้า 

 จัดให้มีการให้ค าแนะน า รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น าความลับ
ของลูกค้าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรือผูท้ี่เกี่ยวข้องโดยมชิอบ 

 พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  

 ให้ความส าคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมชิอบ 

 ให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจน
นอกเหนือจากส่ิงท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน  สอบถามข้อมูล และ
เสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก  โดยเน้นการเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะด าเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค 

 ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าท่ีเป็นนัยส าคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอ่ืนๆ บริษัทและ
บริษัทย่อยได้น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใช้
กับท้ังองค์กร  เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก   และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความส าคัญต่อ
เรื่องดังกล่าว โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  สร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่   ส่งผลให้มีค าส่ังซ้ือสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
 บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริตและเป็น
ธรรม  ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
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จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมท้ังไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 
 

5.  คู่ค้ำ 
 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ท่ีจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า 

 มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า  เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกจิร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win 
Win Situation 

 กระบวนการจัดซ้ือจัดหา เป็นกระบวนการส าคัญในการบริหารคา่ใช้จ่ายและคุณภาพสินคา้ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 

 มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า 

 

6.  เจ้ำหนี้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด  พร้อมสร้าง
ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกนั  โดยจ่ายช าระให้เจ้าหนี้ตรงตาม
ก าหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า 

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซ่ึงเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้  
 ในปี 2560 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการช าระเงินที่ได้ตกลงไว้
ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดช าระหนี้แต่อย่างใด  
 

7.  แรงงำน 
 บริษัทและบริษัทย่อยดูแลให้การด าเนินงานที่ปฏิบัติงาน  ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 
 

8.  สิทธิมนุษยชน 
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง

เคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  ไม่มี
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การเลือกปฏิบัติ  ทั้งการแบ่งแยกสีผิว  เชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติ
พื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชน 

 หลีกเล่ียงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะน าไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
 ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่

การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม  
 จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ท่ีเชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับ

การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจ
ใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

 ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว 
 

9.  สิทธิทำงกำรเมือง 
 บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อ านาจหน้าที่     
ชี้ชวน ให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  
 

10.  ภำครัฐ 
 บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่ าวสารที่ถูกต้อง  ตามที่
หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษี
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อก าหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย  ภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือน  ภาษีศุลกากร  อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

11.  ชุมชนและสังคม  
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้
มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมท่ีบริษัทเข้าไป ด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนก าไร
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  
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 สร้างความเข้าใจ และส่ือสารกับชุมชนและสังคมถึงการด าเนินงานของบริษัทย่อย ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ 

 จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด   
การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล  โรงพยาบาล  และกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา เป็นต้น 

 เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จ าเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
น้อยที่สุด  

 บรษิัทย่อยได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อ
สังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวัลส าหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการด าเนินงานความรับ ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 บริษัทย่อยได้รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการตัวอย่างการบริหารจัดการด้านยา     
เสพติด ในโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด  จากกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
   

12.  สิ่งแวดล้อม  
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
และการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้เป็นนโยบายหนึ่ง
ในพันธกิจของบริษัท 

 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยขับเคล่ือนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน 

 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ท้ังในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ  เพื่อลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม 

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดด้านบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015  

 

กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  :  บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึง
ความส าคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม   จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องส่ิงแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อม
เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงจัดท าอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 กำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  :  บริษัทและบริษัทย่อยก าหนด
นโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และ
สร้างจิตส านึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ ามัน และ
น้ าประปาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งสถานที่ท างานและในครัวเรือน    ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
และรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน 

 ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและส านักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ 
(Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับ
อากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัด
พลังงาน “หลอด LED” ซ่ึงให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอปรอทและฉาบ
สารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหา
กับส่ิงแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น 

  ลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วน
โรงงานและ ส านักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference 

 

นโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ :  บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือ
นโยบายการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม  ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง  โดยการ
สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านขบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ และบริการ  
รวมถึงการร่วมคิดร่วมท ากับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่
มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า       

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิทางการค้า 
 

 นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชั่น และกำรให้หรือรับสินบน 
เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง  
โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้
มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต  โดยพนักงานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้าน
การทุจริต การคอร์รัปชั่น โดยได้จัดท า “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติ
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ไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึก ทัศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือ
ยอมรับซ่ึงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนที่ส่อไปในทางจูงใจ
ให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อัน
ชอบธรรม 

 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการ     
กระท าใดที่ผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน 

 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง 
 จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้ง

เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
 

หลักกำรและกระบวนในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ก ากับดูแลการ

ประเมินความเส่ียงทั่ว ทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  พิจารณาความ
เส่ียงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต  และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการ
ประเมินจะน ามาจัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  และสร้างระบบ ควบคุมความเส่ียงให้
เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนี้  

1. ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ  และ
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และส่ือสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ  

2. ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ  เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท  และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษัท  และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management)  ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส   โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีกระบวนการท างานที่เป็นอิสระและไม่จ ากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน  

3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และถือเป็น
เงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ในละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถ้ามี)  
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กำรด ำเนินงำน ป ี2560  
1. บริษัทส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การอบรม / สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 

การมีส่วนร่วม น าไปสู่การ เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่  
- หลักสูตร “การอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน” เพื่อ

ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ  ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

2. กำรแจ้งเบำะแส และขอ้ร้องเรียน  
เพื่อให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่ พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มสามารถติดต่อส่ือสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรง
และทางอ้อม การกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการ
ร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บรษิัท : www.cenplc.com 
2. แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท์ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
โทร. (02) 682-6345     E-mail : wutichai@cenplc.com 
 เลขานุการบริษัท 
โทร. (02) 682-6345 ต่อ 150   E-mail : kenika@cenplc.com 

3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง   
 คุณวฒุิชัย  ลีนะบรรจง   “ประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร” หรือ 
 คุณเกณิกา   งามเจริญสถาพร   “เลขานกุารบรษิัท” 

บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เนต็เวิรค์ จ ากัด (มหาชน)  
900/15  อาคารเอสวีโอเอทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

4. แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 682-6344 
โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและด าเนินการตาม

ความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  

เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะ

http://www.cenplc.com/
mailto:kenika@cenplc.com
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กรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ท าการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดับ 
 ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 

 

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing) 

 บริษัทก าหนดให้ผู้ท่ีรับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกีย่วขอ้งกับการรับเรื่องร้องเรยีน 
หรือแจ้งเบาะแสการกระท าคอร์รัปชั่นต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสามารถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชั่น ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของ     
ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ  และค านึงถึงความปลอดภัยของ                
ผู้ร้องเรียน โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน  รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง
การแจ้งข้อร้องเรียน  เช่น  รบกวนการปฏิบัติงาน เปล่ียนต าแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น 

 บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็น
ธรรม ด าเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครอง        
ผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจน
ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น  อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของ
บริษัท และ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซ่ึงข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และ
ข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

ในปี 2560 ที่ผ่านมาการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกด าเนินการโดยหน่วยงาน
ก ากับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส าคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก าหนด 
รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า 
และส่ิงแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงการทุจริต 
เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุกจริต คอร์รัปชั่นต่างๆ ท้ังยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่พิจารณา
สอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดับ  

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2560 บริษัทได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงได้ผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  และได้จัดท า 
“นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ซ่ึงได้
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560   
 

หมวดที่  4  กำรเปดิเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส 
บริษัทด าเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่มีศักยภาพและมีโอกาส

เติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ
และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว   ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  
โปร่งใสและเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจได้ทราบข่าวสารที่ส าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซ่ึงเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้ 

1.  กำรก ำกับดูแลกิจกำร   บริษัทได้จัดท าและได้มีการเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน  รวมทั้งมีการก ากับดูแลตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นโดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  

 

 2. เปิดเผยข้อมูลส ำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน  บริษัทได้ด าเนินการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซ่ึง
ผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์  และ 
เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

http://www.cenplc.com/
http://www.cenplc.com/
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 ข้อมูลที่ เปิดเผยในแบบแสดงรำยงำนข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท บริษัทได้จัดท าและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดย
ได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ  โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.cenplc.com 
 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการด าเนินการจาก  ส านักงาน ก .ล.ต. หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

 ด้ำนงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินประจ ำไตรมำส คณะกรรมการบริษัทตระหนัก
ถึงความส าคัญของการจัดท ารายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดท างบการเงิน 
เพื่อให้สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซ่ึงได้จัดท างบการเงิน และผ่านกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และน าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อมเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีค าอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจใน
การลงทุน 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความ
เห็นชอบจากส านัก ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / 
บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัอย่างแท้จริง  ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผย
ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของ
รายงานประจ าปี 

ในปี 2560 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของ
บริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข  และไม่มีข้อ สังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้
น าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกส่ัง
แก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการด าเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด  
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3. กำรก ำกับดูแลกำรจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน   บริษัทตระหนักถึงการจัดท ารายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น 
และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และ  แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  
โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ าเสมอ ซ่ึงนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 

 

4. กำรเปิดเผยกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (รำยกำรระหว่ำงกัน) และ/หรือ กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ การท ารายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มี
การเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ท ารายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมจัดท ารายการสรุปไว้ในรายงานประจ าปี  ในหัวข้อ 
“รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน” 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  2 รายการ เป็นการท า
รายการกับบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย์ 5 รายการ ซ่ึงได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

5. กำรก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ต้องจัดท ำแบบรำยงำนกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ 
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ได้แก่     คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท าแบบรายงาต่างๆ ตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหาร และรายงานต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี้  

โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนี้  
 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1)     
 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซ้ือขาย 

โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2) 
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 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)  

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดท ารายการสรุปไว้ในรายงาน
ประจ าปี  ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการ
จัดการ” 

6. กำรก ำหนดให้กรรมกำรบริษทัและผู้บริหำร ต้องรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคล
ที่มีควำมเกี่ยวข้อง  ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อ
บริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ได้ก าหนดไว้ ดังนี้  

 รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้ง
แรก 

 รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 
  รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ าทุกส้ินปี 
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง และได้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดย

ต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปล่ียนแปลง
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย 

 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท 
ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจ าปีนับจากวันส้ินปี เลขานุการ
บริษัทจะต้องส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน  

   ในปี 2560 กรรมการบรษิัทและผู้บริหาร ได้ด าเนนิการจดัท าแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

7.  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  โดย
ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี เรื่อง การก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”  
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8. กำรก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้ก าหนดไว้
ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  ซ่ึงถือเป็นภารกิจที่ทุก
คนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม 

   
9. กำรพบปะและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคณะกรรมกำรบริหำรกับผู้บริหำรระดับสูง  และ

ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของทุกหน่วยงำนทั้งบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน่วยงานเป็นประจ าทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์
การด าเนินธุรกิจ  โดยมีการส่ือสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติ ไปในทิศทางเดียวกัน 
พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายธุรกิจ 

ในปี 2560 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกบัการเขา้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจ าทุก เดือน  โดย
เสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการท างาน พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างเป็น
อิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร 

 

 10.  งำนด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์  บริษัทได้ก าหนดบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง  โดยสามารถติดต่อได้โดยตรง 

 คุณเกณิกา  งามเจริญสถาพร   
เลขานุการบริษัทและฝ่ายก ากับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ : (02) 682-6345 ต่อ 150 โทรสาร : (02) 682-6344 
E-mail  :  kenika@cenplc.com 

 

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไป ได้มีการติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท  เพื่อขอข้อมูลใน
การพิจารณาการลงทุน  หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคล
ดังกล่าวมาโดยตลอด   

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้ต้อนรับนักลงทุน เพื่อ Company Visit บริษัทย่อย และ
ส่ือสารข้อมูลผ่านการจัดงาน โดยการออก Opportunity day เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน 
รวมถึงส่ือมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย โดยมีประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจการและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย 
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นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอ่ืนๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  และส านักงาน  ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก าหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
เวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ 
 1. เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 
อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจ าปีปัจจุบันก่อนวันวัน
ประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com 
 2. เปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง  โดยแสดง
จ านวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี ส้ินปี และที่มีการซ้ือขายระหว่างไว้ ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้าง
การถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท” 
 3. เปิดเผยลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  และวิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 4. เปิดเผยโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม
บริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 5. เปิดเผยปัจจัยควำมเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย  ลักษณะความเส่ียง สาเหตุ และ
ผลกระทบ รวมท้ังแนวทางการป้องกันหรือลดความเส่ียง ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความ
เส่ียง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “3. ปัจจัยความเส่ียง” 
 6. เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร  กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  รวมทั้งประวัติ 
บทบาท และหน้าที่ จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  สัดส่วนการถือหุ้น 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ในรายงาน
ประจ าปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2. โครงสร้างการจัดการ  หัวข้อย่อยเรื่อง
สรุปจ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท  เรื่องสรุปจ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม 
และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 7.  เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจ านวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจ าปี หัวข้อ 
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“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  ข้อ 2 โครงการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร” 
 8. เปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรมของกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ  ในหมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หัวข้อ “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร” ในรายงานประจ าปี 
และ แบบ 56-1 
 9. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย  ในรายงานประจ าปี หัวข้อ 
“โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 1. โครงสร้างการถือหุ้น ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่าย        
เงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 10. เปิดเผยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต.  รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือ
บริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ใน
หัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” 
 11. เปิดเผยโครงสร้ำงองค์กรของบริษัท ในรายงานประจ าปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหาร
จัดการ” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท” และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 12. เปิดเผยกำรควบคุมภำยในและ ผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยใน   ตามข้อก าหนดของ
ส านักงาน ก.ล.ต.  พร้อมรายงานการก ากับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงาน
ประจ าปี หัวข้อ “รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ 
“เอกสารแนบ 5” 
 13. เปิดเผยนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด ในหมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย หัวข้อ “ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 
และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 14. เปิดเผยงบกำรเงินของบริษัททุกรำยไตรมำส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ 
 15. เปิดเผยรำยงำนประจ ำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ 

16. เปิดเผยข้อบังคับ  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัท  
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หมวดที่  5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการชี้แนะทิศทางการด าเนินงานของบริษัท 
ติดตามดูแลการท างานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
และจรรยาบรรณพนักงาน ก ากับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อม
ดูแลให้บริษัท มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท 
- มีการกระท าท่ีขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยและส านักงาน ก.ล.ต. 
- มีการกระท าผิดด้านการทุจริตหรือกระท าผิดจรรยาบรรณ 
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัท 
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่

สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ 
 

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะน าให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย น าหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวได้  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแล กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ยกเว้นในหลักการซ่ึงบริษัทได้เลือกใช้แตก ต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมค าชี้แจง 

 
 

หลักกำร  ค ำชี้แจง  
ประธานคณะกรรมการบรษิัทควรเป็นกรรมการ
อิสระ  และไม่ความเป็นบุคคลเดียวกนักับ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

       ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้มี มติแต่งตั้งให้     
นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง เป็นประธานกรรมการ
บริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของ
บริษัท  
       บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการก ากับ
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หลักกำร  ค ำชี้แจง  
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด  

คณะกรรมการควรมกี าหนดจ านวนปีในการด ารง 
ต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี  

       กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงาน
ถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่น      
ในการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
       ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น  

คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่าง
น้อย 1 คน ที่จบการศกึษาหรือมคีวามเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี เช่น Certified Public Account (CPA), 
Continuing professional development (CPD) 
เป็นต้น 

       คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความรู้ 
ความเข้าใจ  และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ
การเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ  

 

1.  โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษัท ซ่ึงมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน 
 

นโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Diversity)  
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความ

หลากหลายส าหรับผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เพศ  เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้าง
คณะกรรมการ    
 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด และมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน  แต่ไม่มากกว่า 15 คน 
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร  ณ  
31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
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 จ านวน (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 
  

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
กรรมการทั้งคณะ ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยกรรมการ อิสระจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบการท างานของฝ่าย
จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้าน
แนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม  หรือไม่โปร่งใสซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ           
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทก าหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ  มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดนโยบาย
การเงิน การบริหารความเส่ียง และมีส่วนส าคัญในการ ก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 
 1.1  ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
 ตามข้อบังคับของบรษิัท กรรมการมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการด าเนนิงานของบรษิัท
และปฏิบัติข้อบังคับกรรมการบรษิัท ซ่ึงไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 8.1 คณะกรรมการ และ หัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 1.2 กำรสรรหำกรรมกำร 
 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 1.3 กำรก ำหนดคุณสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหวัข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
  

 หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระและกระบวนกำรสรรหำ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยัง
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  การสรรหาจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 
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1.4 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 

 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการด ารงต าแหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด   และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก 
โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้สรรหาและกล่ันกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้า
มาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยวัน 
เดือนปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้ เข้าด ารงต าแหน่ง  ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 
คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ เพราะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท  ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้
เช่นกัน  เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่
ออกตามวาระโดยมีจ านวนปีการด ารงต าแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และ
รายงานประจ าปี 

ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน ดังนี้ 
 

รำยชื่อกรรมกำรอิสระ ปีที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 
จ ำนวนป ี

ด ำรงต ำแหน่ง 
1. รศ.ดร.ภษูิต เลิศวัฒนารักษ ์ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
2. นายจักรธาร โยธานันท ์ 26 สิงหาคม 2551 9 ปี 
3. นายยรรยง         วัฒนวงศ์พิทักษ ์ 24 ธันวาคม 2555 9 ปี 
4. นายชาตรี             ศรีอุทารวงค ์ 13 สิงหาคม 2557 3 ปี 
5. ดร.วิศษิฐ์            องค์พิพัฒนกุล 14 สิงหาคม 2558 2 ปี 
6. ผศ. ดร.สุลักษมณ ์ ภัทรธรรมมาศ 26 กุมภาพันธ์ 2559 1 ปี 
 

1.5 กำรก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 บริษัทก าหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปด ารงต าแหนง่กรรมการบริษทัจดทะเบียน
ต้องไม่เกิน 5 บริษัท  เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัท ตามท่ีได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก าหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการหรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญในธุรกิจนั้น   เข้าไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย   

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านใน
บริษัทอ่ืนทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปี   

- ส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท   
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 

บริษัท   
- ส าหรับกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน  3 บริษัท 
ในปี 2560 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 

บริษัท   
- ส าหรับผู้บริหารที่ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนมากกว่า 2 บริษัท 
ในปี 2560 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซ่ึงด ารงต าแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  จ านวน 2 บริษัท 
  ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอ่ืน
ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถ ความช านาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อ
ก ากับดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดท า
บัญชีให้ทันต่อการจัดท างบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญตาม
หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
รายการได้มาและการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ก ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การก ากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ    
 

1.6 กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท  และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน           

แต่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยทุ่มเทและรับผิดชอบ และมีการจัดแบ่งหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน         
ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการที่ก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการและของฝ่ายจัดการ
ในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญต้องผ่านความเห็นชอบของ
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กรรมการแต่ละชุด  ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  เพื่อความโปร่งใสและมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้น าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็น
อิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่  และสนับสนุน
การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร  

ทั้งนี้  ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
อิสระพร้อมท้ังให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กร  ซ่ึงบริษัทเชื่อมั่น
ว่าประธานกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด     
ซ่ึงในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่
เกี่ยวข้องให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน  สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจ านวน 4 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้น าใน
การบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  ซ่ึง
คณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับ
คณะกรรมการบริษัท   

 

1.7 เลขำนุกำรบริษัท 
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ก าหนดให้คณะกรรมการ

บริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดในนามของบริษัท
หรือคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้   

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557  ซ่ึงได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 7/2004 ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  และยังได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแล
และนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย 
 

1.8 ฝ่ำยก ำกับดูแลกิจกำรและนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อองค์กรและผู้ถือหุ้น จึงได้จัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลและนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อประสานงานกับเลขานุการตรวจสอบภายใน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  โดย
มอบหมายให้ นางเกณิกา  งามเจริญสถาพร  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก ากับดูแลและนักลงทุนสัมพันธ์  ซ่ึงมี
ความรู้ด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7  เพื่อสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และส่งเสริม
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึง
การได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 

 

2.  คณะกรรมกำรชุดย่อย 
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 คณะ ประกอบด้วย  
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวน 
(ราย) 

กรรมการ
อิสระ 

กรรมการที ่
ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการที ่
เป็น

ผู้บริหาร 
1. คณะกรรมการบริหาร 4 - - 4 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าค่าตอบแทน 3 3 - - 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 3 - - 

 หมำยเหตุ :  - คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
       - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                      มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 
 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะเรื่อง  และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงได้ 
คณะกรรมการชุดย่อยล้วนเป็นกรรมการอิสระ  และทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่าน
เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้าง ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือ
หุ้น    

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจ าทุกปี  

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน  หรือหุ้นส่วนของบริษัท
สอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการหรือที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ    
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บริษัทได้จัดท ากฎบัตรอ านาจหน้าที่ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  โดยได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ  โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 9.2 คณะกรรมการชุด
ย่อย)   รวมท้ังได้จัดท าระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการ ของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชุดปรับปรุงครั้งล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท  โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2559 

●  คณะกรรมกำรบริหำร 
 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน  ที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์หลายด้าน  มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี 
 คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบ
คณะกรรมการ  โดยมีกรรมการบริษัท  และ/หรือผู้บริหารซ่ึงได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร   ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว้  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุก
ปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

●  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จ านวน 3 คน  ซ่ึงล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี  การเงิน  และบริหารเป็นอย่ างดี  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่  บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น
องค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล  สอบทาน
ข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน  สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีขึ้น  กระบวนการตรวจสอบภายในและการส่ือสารกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของ
บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
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●  คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระทั้งหมดและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร  เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการทุกชุดและผู้บริหารระดับสูง  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน   
ประสบการณ์  ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ  มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

●  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมดและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้บริษัทมีการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี  ซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

●  คณะกรรมกำรสรรหำ 
 ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ  แต่ในกระบวนการ
คัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน์  เป็นผู้มีคุณธรรม  
และมีประวัติการท างานที่ไม่ด่างพร้อย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา  โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการบริษัทว่างลง  โดยมิใช่เป็นการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็นกรรมการในต าแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท  

 

3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มี

ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ          
กลยุทธ์  ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจ าปี  เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทเปิดเผยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
ปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ) 
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ในปี 2560 คณะกรรมบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับดูแลให้การด าเนินงานของบริษัท
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระท าใด ที่เป็นการฝ่า
ฝืนกฎระเบียบของทางการ 

 

3.1 ภำวะผู้น ำและวิสัยทัศน์ 

 ภำวะผู้น ำ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจ

หลักของบริษัท  ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน  ตลอดจนแผน
ปฏิบัติงานและงบประมาณประจ าปี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการ  และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท  โดยท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้
เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคดิเห็นและตัดสินใจ  รวมท้ังได้ก าหนด
และแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการ จะก าหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงาน
ต่างๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานทั้งรายเดือน  และรายไตรมาส เพื่อจะได้ทราบ
สถานะ การด าเนินการ หากผลการด าเนินการต่ ากว่าเป้าหมายก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อก าหนดแนว
ทางการแก้ไข และปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินงานให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปล่ียนไป 

นอกจากนี้ยังก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในใน
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ  และดูแลให้มีการ
บริหารความเส่ียงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่  โดยน าหลักบรรษัทภิบาลมาเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น   อีกทั้งยังก าหนดให้กรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง  ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

 วิสัยทัศน์ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้

ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเป็นประจ าปีทุกปี  

ในปี 2560 บริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
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3.2 ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรกิจกำรที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้ก าหนด

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ   จรรยาบรรณพนักงาน  และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
ทุกคนในองค์กร ในการท าหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตส านึกที่ดี  เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและ        
นักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวม  ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการ
ทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้น าขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 

 

3.3  ด้ำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน) 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล  เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  การ
ท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการท า
รายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผย
ข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส และบริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่ใช่บริษัทย่อย  

รายการที่เกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความ
เหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ
56-1 และรายงานประจ าปี 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของ
ตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบรษิทั
หรือบริษัทย่อย ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2552  เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้  

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ใน
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 

2.  หากมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้น าส่งแบบรายงานฉบับเปล่ียนแปลง 
ต่อเลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 
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3. ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นประจ าปีทุกปี ภายใน 30 วัน
นับแต่วัน  ส้ินปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตาม 

 ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้ด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าวทุกครั้งเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 

3.4  ด้ำนกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม  สิ่งแวดลอ้ม  และสิทธิมนษุยชน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ
โรงงานให้ดีขึ้น  เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและ
โรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1  และรายงานประจ าปี  หัวข้อ 9 การ
ก ากับดูและกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 

 

3.5  ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

 กำรควบคุมภำยใน 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน  

ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย  โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้  
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  
Organizations of the Treadway Commission) คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเส่ียง  
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการ
ติดตาม เป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย  ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of 
the Tread way Commission)  มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล  ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และการควบคุมภายใน ซ่ึงได้แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี หัวข้อ “การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง” และ แบบ56-1 “ข้อ 11. การ
ควบคุมภายใน” 
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 กำรตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่สอบทาน

ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลใน
การด าเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ  และจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทมีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงได้มอบหมายให้ นายคมวุฒิ  พรนราดล  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ด ารง
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  พร้อมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ท าหน้าที่ในการ   
สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควรคุมภายใน  มี
มาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ   โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัท    

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัอย่างครบถ้วนเพียงพอ  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน
ท าหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ  โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไข
ปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหาร
เห็นว่าจ าเป็นส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมจ านวน 5 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเส่ียงของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี หัวข้อ “รายงานการก ากับดูแลกิจการของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” 

 

3.6  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบทั่วทั้ง
องค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  โดยเป็นกรรมการอิสระที่มิใช่เป็น
ผูบ้ริหาร และรายงานการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท 
      ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้มีการประชุมจ านวน 3 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้างต้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยแนวทางในการจัดการกับความ
เส่ียงไว้ใน รายงานประจ าปี  หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง” 
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4.  กำรประชุมคณะกรรมกำร  

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง  โดย
ได้จัดท าก าหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน  ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะส่ง
ก าหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการน าส่งเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อย
กว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง   

การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก  โดยให้กรรมการคนหนึ่ งมี
หนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม  ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น 
หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี   หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะ
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม  ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  ในกรณีที่กรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีการพิจารณา  กรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเชิญผู้บริหารระดับสูงท่ีเกี่ยวข้องเข้าช้ีแจง 

เมื่อส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท   
ลงนาม  ท้ังนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น  ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อน
การรับรอง   

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส านักงานของบริษัท  และ
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อ
ความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 6 ครั้ง ตาม
ก าหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตาม
ความจ าเป็น   

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุม
ระหว่างกันเองตามความจ าเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบ   
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จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 จ านวน 5 ครั้ง  ซ่ึงจ านวน
ครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการท าหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะ
ธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณี
ที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดให้มีการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจ าทุกไตรมาส   ในปี 2560ได้ด าเนินการประชุมพร้อมได้เชิญ
ตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครั้ง  
 

5.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แต่

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานและปัญหาต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
ช่วยให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

 6.  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่

เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท  ความมีส่วนร่วม และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี  

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซ่ึงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยก าหนดจ่ายเป็นรายครั้ง 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท บริษัทไม่มีนโนบายให้ค่าตอบแทนอ่ืน
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงได้รับจากบริษัทตามปกติ  ไม่มีการ
ให้หุ้น  หุ้นกู้  หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดแก่ผู้บริหารของบริษัท  ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจ านวน
เงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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ในปี 2560  ได้มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ครั้ง ได้ก าหนด
ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจ าปี 2560   และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560
เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับ  บริษัทได้
เปิดเผยรายละเอียดจ านวนเงินค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร 

 

7. กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ

บริษัท  ซ่ึงบริษัทได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้น า
และวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดย
สนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท้ังภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง 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)  

 

ในป ี2560 กรรมการบรษิัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้ 
  

กรรมกำรบริษัท / ผู้บริหำร  หลักสูตรกำรสัมมนำ / อบรม / เข้ำร่วมกิจกรรม 
นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  
 

- อบรมหลักสูตร Global Business Leaders สถาบัน 
Cornell  University& Lead business Institute  
ในวันที่ 27 มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560 

- mai  FANZI  Club 2017 “บรรยายพิเศษหัวข้อ 
ESG-Sustainability & 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 
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Program (TLP 11)  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 – 
27 พฤศจิกายน 2560 

นางสาวอุศรา  ภัตตาตั้ง - “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ 
CG Code ใหม”่  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- “การก าหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแล
การท าบัญชี (สมุห์บัญชี)” ในวันที่ 3 สิงหาคม 
2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- รับฟังความคิดเห็น “มาตรการเตือนผู้ลงทุน”  
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

- “การจัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม”  
- ใ น วั น ที่  2 2  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 0  จั ด โ ด ย
กรมสรรพากร 

- “ท าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม” ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 

 กรรมกำรเข้ำใหม่ 
บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่  เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจ

บริษัท  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย  ผลการด าเนินงาน โครงสร้าง
องค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่  บริษัทจึงได้จัดท าคู่มือส าหรับกรรมการ ดังนี้ 
  คู่มือกรรมกำร 

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
3. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน 
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท 
5. ข้อบังคับบริษัท 
6. คู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของส านักงาน ก.ล.ต. 
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ข้อมูลอื่น ๆ  
- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท 
- รายงานประจ าปี พร้อมกับจัดท า Presentation เพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่  

 กรรมกำรปัจจุบันและผู้บริหำร 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน  สนับสนุนให้

กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย  IOD   ซ่ึงกรรมการบริษัท
ทั้ง 10 ท่าน ทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100  รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร  รวมถึงการอบรม / สัมมนา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม   

 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ส าหรับเลขานุการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายก ากับดูแล

กิจการและนักลงทุนสัมพันธ์  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา 
หลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยส านักงาน ก.ล.ต.  / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  / สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย  สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

8. แผนกำรสืบทอดงำน 
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อม

ส าหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ  ดังนี้ 

1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์  ความรู้และ
ความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่อง   

2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วชิาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์
ต่างๆ   

3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมท างานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง 
4. ก าหนดผู้บริหารระดับรองท่ีมีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางต าแหน่งให้เหมาะสม 
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมาก

ขึ้น 
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน 
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ  
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8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  และ
ความซ่ือสัตย์ ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร  เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในล าดับ
ต่อไป 

 

บริษัทได้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นการ
ประชุมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย   รวมถึงการประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อร่วมก าหนดเป้าหมาย
ธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการท างานในระดับการ
บริหารองค์กรมากขึ้น  เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะ
ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในล าดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป 

9. กำรด ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษทัรณรงค์สร้างจิตส านกึและส่งเสริมวัฒนธรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี

อย่างต่อเนื่อง ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเส่ียงต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเส่ียง ของทุกหน่วยงาน ซ่ึงมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการรายงานความเส่ียงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส ซ่ึงปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด 
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แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบรษิัทและบริษทัย่อย 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนนิงานที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

10.1 นโยบำยภำพรวม  
บริษัทและบริษัทย่อยได้น าหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็น

กลยุทธ์ที่ส าคัญ ในการด าเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 
มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรการผลิต การจัดการ
คลังสินค้า และการขนส่ง การจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย 

ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยก าหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ  
(CSR in Process)  เพื่อช่วยลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  บริษัทและบริษัทย่อย  
ตระหนักว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
ต้องบูรณาการสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียมี บทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนิน ธุรกิจ จึงให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสาน
เสวนา กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตามบทบาท ของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมรวมถึงได้ 
ทราบความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วน ได้เสีย ท าให้สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง และมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจ าแนกผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียออกเป็น 9 กลุ่ม และพิจารณาก าหนด พันธกิจ
เป็นเป้าหมายในการตอบสนองความ ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่าง
สมดุล 

10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ช่องทำง 

กำรมีส่วนร่วม  
กำรตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  

 
 
 

ผู้ถือหุ้น  
 

 ผลการด าเนินงานและการเติบโต
ทาง ธุรกิจ 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 การบริหารงานด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
 

 การรายงานผลประกอบการ
ทุกไตรมาส  และเปิดเผย
ข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์
ของบริษัท 

  การประ ชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี  

  

 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุก
ราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ 
ด้วยความเท่าเทียมกัน  
ไม่กระท าการใดอันเป็น
การละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิ 

  เ ผ ย แพ ร่ ส า ร สน เท ศ
ส าคัญทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา  
ผ่านช่องทางที่ก าหนด 

 มีนโยบายการจ่าย 
เงินปันผลอย่างชัดเจน 

 ด า เนินธุ รกิจตามหลัก
บรรษัทภิบาล  

ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ลูกค้า 

คู่ค้า 
เจ้าหนี ้คู่แข่ง 

สังคม ชุมชน 

สิ่งแวดล้อม 

ภาครัฐ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ช่องทำง 

กำรมีส่วนร่วม  
กำรตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  

 
 

พนักงำน  

 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 สิทธิมนุษยชนและการมีส่วน

ร่วม 
 ความม่ันคงในอาชีพ  / โอกาส

ความก้าวหน้าในสายงาน  
 ความปลอดภัยในการท างานและ 

อาชีวอนามัย 
 การพัฒนาและการเรียนรู้  
 

 การประชุม การสัมมนา การ
ฝึกอบรม 

 การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การแข่งขันกีฬา 

  การเปิดรับความเห็น 
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน

เสียงตาม สาย และติด
ประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

 

 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เสมอภาคกัน ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ บนหลัก
สิทธิมนุษยชน 

 จ่ายค่าตอบแทน และ
สวัสดิการอย่างเหมาะสม 

 ส่งเสริมการให้ความรู้กับ
พนักงานและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน 

 จัดช่องทางสื่อสารให้
พนักงานสามารถ 
เสนอแนะ หรือร้องทุกข์
ในเรื่องต่างๆ 

 จัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และดูแล
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน โดยค านึงถึงความ 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพ แวดล้อมใน
การท างาน  

 
 
 

ลูกค้ำ 
 
 
 
 

 สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบ

ตรงเวลา 
 กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ

ตัดสินใจโดย ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

 ประชุมร่วมกับลูกค้า 
 ช่องทางการสื่อสาร ผ่าน

เว็บไซต์บริษัท การเยี่ยมเยียน
ลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดง
สินค้า 

 การมีช่องทางให้ลูกค้าได้
ร้องเรียนหรือ แนะน าเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  

 

 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 

 คิดค้นสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม 
คุณค่าให้แก่สินค้า และ
บริการอย่างต่อเนื่อง 

 จัดให้มีระบบและ
ช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ 
ลูกค้าสอบถามข้อมูล 
เสนอแนะ แสดง ความ
คิดเห็น และร้องเรียน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ช่องทำง 

กำรมีส่วนร่วม  
กำรตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  

 น าข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะไป 
ปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าให้ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า  

 
 
 

คู่ค้ำ 
 
 
 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

 ปฏิบัติตามนโยบายบนพื้นฐาน
การแข่งขัน ที่เป็นธรรม เสมอ
ภาค และเคารพซึ่งกันและกัน 

 การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และ ความ
เช่ียวชาญระหว่างกัน  

 

 การช้ีแจงและส่งเสริมให้คู่ค้า
ทราบถึงนโยบายและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ด าเนินธุรกิจ 

 การเยี่ยมเยือนคู่ค้า เพื่อ
แลกเปลี่ยน ความรู้
ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญ ระหว่างกัน และ 
รับฟังปัญหา / ข้อเสนอ แนะ
ต่างๆ 

 ความเป็นธรรม และเสมอ
ภาค  

 

 สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้า
รับทราบถึงนโยบาย และ
จริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ 

 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์และ  
ความเช่ียวชาญ 

 ไม่เรียก รับ หรือยินยอม
รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใด 
นอกเหนือจากข้อตกลง 
ทางการค้า 

 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างเหมาะสม ตาม
ระเบียบปฏิบัติก าหนด  

 
 
 
 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 
 
 
 
 

 จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินธุรกิจ 

 รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มี
ต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด  

 

 รำยงำน : รายงานประจ าป ี  ช าระเงินให้เจ้าหนี้ตรง
ตามก าหนดเวลา และ
ตามข้อตกลง โดยไม่มี
การผิดนัดช าระ โดย
บริษัทใช้วิธีการโอนเงิน
ผ่านธนาคาร ในระบบ 
Media Clearing ซึ่ง
อ านวยความ สะดวกแก่
เจ้าหนี ้

 
 
 

คู่แข่ง 
 

 การแข่งขันอย่างเสรีและด าเนิน
กิจกรรม ทางการตลาดอย่างเป็น
ธรรม  

 

 ช่องทำงส่ือสำร : รับข้อมูล
จากเวทีสาธารณะ  

 

 ด าเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้การค้า
และการแข่งขันอย่าง 
เป็นธรรม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ควำมคำดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ช่องทำง 

กำรมีส่วนร่วม  
กำรตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  

 
 
 
 
 

 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่ง  
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 

 ไม่ท าลายช่ือเสียงด้วย
การกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง  

 
 

 
หน่วยงำน 
ภำครัฐ 

 
 
 
 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  
 

 รำยงำน : รายงานประจ าป/ี
ความรับผิด ชอบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 กฎระเบียบ : ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และการก ากับดูแล กิจการ 

 ช่องทำงส่ือสำร : การให้
ข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและ
ตรงเวลา/ เว็บไซต์  

 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส 

 การควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า 
มาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

 การเข้าช้ีแจงข้อมูลกับ
หน่วยงานราชการที่ 
ก ากับดูแลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว  

 
 
 

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการ
ด าเนินงานโดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมให้พนักงานมี
จิตส านึกในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั่วทั้งองค์กร 

 ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลิต เครื่องจักร 
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  

 มีมาตรการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 มีมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

สังคมชุมชน  

 การดูแลสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัย 

 การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
 

 โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้าน
อาชีพ การศึกษา และ 
การดูแลสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมสานเสวนาชุมชน 
 รับฟังข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียน  

 แบ่งปันความรู้ ทักษะ
ขององค์กรสู่ชุมชน  
ในด้านอาชีพ 

 โครงการเพื่อชุมชน ทั้ง
ด้านอาชีพ การศึกษา และ
การดูแลสิ่งแวดล้อม  
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10.2  กำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำน 
1.  เกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำน 

(ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏในเอกสารแนบ 5.5) 
 

2.  กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 
2.1 แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
บริษัทด าเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืน ได้แก่ กลุ่มก่อสร้าง  กลุ่มพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มอ่ืน มีวิสัยทัศน์คือ  “เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอ่ืนที่มี
ศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงใน
ระยะยาว”    ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความส าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนา
ด้านส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner) โดยได้อธิบายถึง
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจน การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน ตลอดจนผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตส านึก
ให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมี ความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
ด าเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน การผลิต การจัดหาและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ บริการ การก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่นและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง
ให้บริษัท เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

บริษัทและบริษัทย่อยได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท า
หน้าท่ีบริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมตลอดจนพิจารณา
เรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

ด้ำนเศรษฐกิจ  
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ 
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และปฏิบัติตามนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งส้ิน จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าที ่
ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทคือด้านการลงทุน เพื่อให้ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจ
เกิดขึ้น 

ด้ำนสังคม  
คณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ของบริษัท

ย่อยมีหน้าที่ก าหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (SHE) 
ของบริษัท ย่อย รวมท้ังจัดให้มีการด าเนินงานด้าน SHE ของ บริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ  

คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกิจกำร ของบริษัทย่อยเพื่อเป็นส่ือกลางในการ
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการ ต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง
และแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท  รวมทั้งจัดให้มีการด าเนิน งาน
ดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
สม่ าเสมอ  

ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
คณะอนุกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน  ของบริษัทย่อยมีหน้าที่ด าเนินการจัดการพลังงานให้

สอดคล้องกับนโยบาย อนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความ  ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การจัด
การพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

2.2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ี 
คณะกรรมการบรษิัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค ์ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญัและ

มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของหลัก การก ากับดูแลกิจการที่ด ี โดยน าหลักเกณฑก์ารก ากับ
ดูแลกิจการที่ด ี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติ ของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้ 
องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรม 
รับผิดชอบและค านึงถึง สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาวการณ ์พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
คณะกรรมการบรษิัท มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของบรษิัท 

ก ากับดูแลและติดตาม การท างานของฝ่ายจัดการ  
 

3.  กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้ำนเศรษฐกิจ 
3.1 กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส 

สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้การแข่งขัน
ทางการค้าท่ีสุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้  

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติ
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง และระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และ ประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา  

2. ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลง
ทางการค้า  

4. การด าเนินธุรกิจกับคูค่้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่น ามา
ซ่ึงความเส่ือมเสียต่อ ชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้  

ลูกค้ำ : 

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า
ในราคาท่ีเป็นธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความ

ปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ 
และการด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดย
มิชอบ 
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(7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  

คู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ :   
(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซ้ือ จัดหาบริการ

ต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน 
(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด 
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซ้ือ-

ขาย   สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม 
คู่แข่งทำงกำรค้ำ :  
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และ 

บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิด
กฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่

เหมาะสม 
(3) ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

ภำครัฐ :  
ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับ

หน่วย งานภาครัฐ เพื่อหลีกเล่ียงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อ
หลักการ บริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ านวยความ
สะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และด าเนินการอย่าง
เป็นธรรม  

กำรรับและให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำรต่ำงๆ หรือประโยชน์อื่นใด 
บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหวังให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางท่ีมีการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเล้ียงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเล้ียงรับรองตาม
ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เป็นส่ิงอันควรปฏิบัติตาม
ความเหมาะสม โดยก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้ 
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(1) ไม่เป็นการกระท าโดยตั้งใจเพื่อครอบง า ชักน า หรือ ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อให้
ได้มาซ่ึงความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการ
แลกเปล่ียนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซ่ึงการช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์ 

(2) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน 
(3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ

หรือบัตรก านัล) 
(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปกติ 
(5) เป็นการให้เปิดเผย ไม่ปกปิด 

2. การเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ
สามารถกระท าได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตามข้อก าหนดค่าใช้จ่ายในการท างาน 

3. พนักงานสามารถรับของขวัญซ่ึงมีมูลค่าได้ไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธ
และจะต้องรับของขวัญซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ    
โดยใช้แบบรายงานการรับของขวัญ และน าส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เพื่อน าไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม 

ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไมไ่ด้รับของขวัญจากคู่ค้าหรือส่วนงานอ่ืน 
กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ลิขสิทธ์ิต่างๆ  สิทธิบัตร เครื่องหมาย

การค้า ความลับทาง  การค้า เป็นส่ิงส าคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท  
ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธ์ิที่บริษัทมีต่อ
ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธ์ิเหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ 

นอกจากนี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายใน
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอ่ืนด้วย 

ในปี 2560 บริษัทไม่ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
 

3.2 กำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ  
บริษัทได้น ากระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม  

เริ่มต้นจากการคัดเลือก วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า ใช้พลังงานจาก ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
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กำรจัดหำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
กระบวนการจัดซ้ือเป็นกระบวนการส าคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของ

สินค้า โดยการเลือก สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มิได้
พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง และปลูกฝังจิตส านึก
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบมีการ ปรับเปล่ียน การเลือกใช้
สินค้าและบริการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  การจัดหาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ า การจัดการของเสีย  

บริษัทย่อยมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดย
ค านึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการ ส่งมอบ รวมถึงข้อก าหนดขั้นต่ าตามกฎหมายแรงงาน  และระบบ
การจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

ISO 9001 ISO 14001  
มำตรฐำนกำรประเมินคูค่้ำ  มำตรฐำนกำรประเมินคูค่้ำ  

1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานก าหนด 
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามก าหนดเวลา 
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามท่ีก าหนด  

1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะ ถูกต้องตามประเภทและ

สถานที ่
3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสีย

ที่ออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
4. มีวิธีการควบคุมสารเคมี  วัสดุ วัตถุดิบที่เป็น

อันตรายที่เหมาะสม 
5. ระบบการจัดส่งใช้ยานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่

ก่อให้เกิดมลพิษ 
6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน 
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมของ

บริษัท 
9. ใ ห้ค ว ามร่ ว มมื อ ในกา รแก้ ไ ขปัญหาด้ าน

ส่ิงแวดล้อม 
10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย / 

ผู้เกี่ยวข้อง  
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คู่ค้ำ ผู้ให้บริกำร และผู้จัดจำหน่ำย  
บริษัทย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคูค่้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจ าหน่าย

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  ISO 
14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ท าให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติ  ตามมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและ 
พลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ ด าเนินธุรกิจร่วมกัน  

ลูกค้ำ ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้ำ  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้น ต้องเข้าใจความ

ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซ่ึงในปัจจุบัน พบว่า ความคาดหวังของลูกค้านั้น ไม่ได้จ ากัดขอบเขต
เฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับสังคมและส่ิงแวดล้อมด้วย  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ 

 

3.3 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจส าคัญ 

อันน าไปสู่ความส าเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างยั่งยืน โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าใน
ราคาท่ีเป็นธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า  เพื่อให้ทราบ
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข      
ข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย 

ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการ
ด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
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(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย   
มิชอบ 

(7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ  เป็น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  

มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของลูกค้ำ  
บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์  รวมถึง

การให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทย่อยได้ประกาศนโยบายและ
ด าเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดย การรักษาไว้ซ่ึงการรับรองระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบมาตฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001 : 2015 และ
การปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP  

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้ด าเนินการจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ท าการตรวจ ประเมินระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  ทั้งด้านความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม และ ด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทย่อย
ได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง 
 

4.  กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้ำนสังคม 
4.1 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้ 

สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็น ธรรม รวมท้ังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไม่มีนโยบายเสนอสินบนหรือส่ิงตอบแทนในรูปแบบ
ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซ่ึงประโยชน์หรือ
ความได้เปรียบทางธุรกิจ  

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มี
แนวทางในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุน ให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต  

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่ม
งาน และนอกจากนั้นบริษัทยังก าหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน  ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “การ
ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อส่ือสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน าไปสู่ 
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การปฏิบัติ   เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดขั้นตอนมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้  
คณะกรรมกำรบริษัท  

- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
-  ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพ่ือเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่น  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

- ก ากับดูแล และประเมินความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
- ท าหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และความเส่ียง

ด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

ท าหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำนทุกคน และตัวแทนทำงธุรกิจ  

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดย
ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ด าเนินการจัดท า “นโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น”  และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ “การก ากับดูแล
กิจการที่ดี”  ซ่ึงประกอบด้วย  

1. บทน า 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ขอบเขต 
4. ค านิยามและรูปแบบการคอร์รัปชั่น 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
7. การประเมินความเส่ียงของการคอร์รัปชั่น  
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8. การควบคุม  
9. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล  
10. ทรัพยากรบุคคล  
11. การอบรมและการส่ือสาร  
12. กรณีมีข้อสงสัย 
13. การรายงานการพบเห็นการทุจริตให้สินบนและการคอร์รัปชั่น 
14. การปกป้องดูแลพนักงาน 
15. การฝ่าฝืนนโยบาย 
16. การก ากับติดตามและสอบทาน  
17. ขอบเขตการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
18. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น 
19. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส การทุจรติคอร์รัปชั่นและการรักษา

ความลับ 
20. การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การด าเนนิการสืบสวนและบทลงโทษ 
21. การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น 
จากการที่บริษัทได้ เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้จัดให้มีการ
ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจ รวมท้ังโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีมี
วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

ส่งผลให้ปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด 

 

4.2 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถ่ินก าเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ สีผิว ศาสนา ภาษา 
ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน พนักงานมี
ความสมัครใจในการท างาน  ไม่ใช้แรงงานเด็ก  เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน  ใน
ขณะเดียวกัน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน  ศักยภาพ โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและสม่ าเสมอ  

ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ  มีการก าหนดช่องทางที่สามารถ
ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมายพร้อมท้ังมีกระบวนการแก้ไข 
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
พนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและ 
สม่ าเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ  มีการก าหนดช่องทางที่สามารถ
ร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแสเกี่ยว กับเรื่องท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมายพร้อมท้ังมีกระบวนการแก้ไข 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม 

  

4.3 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม 

เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งส าหรับบริษัท และเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  
บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่
ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้   

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงานอยู่เสมอ 
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความ

สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้น 

(5) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่าง
ทั่วถึง และสม่ าเสมอ 

(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
(8) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ท่ีการ

งานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่

ก าหนด  
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บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องท่ีพนักงานร้องเรียนว่าอาจ
เป็นการกระท าผิด โดยก าหนดเป็น นโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสใน
การกระท าผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน”  

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส  หรือข้อ
ร้องเรียน เมื่อพบเรื่องท่ีอาจ เป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อ
ร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ  หรือไม่ได้รับ ความเป็นธรรม ผ่าน
ช่องทางและกระบวนการที่บริษัทก าหนด  

บริษัทจะรับฟังและด าเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น
ความลับ  

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  
(1) บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือ

ผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดย
จ ากัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

(2) ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล               
ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้าม
เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนด 

(3) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ
ผู้รายงานแหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(4) ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com ภายใต้หัวข้อ 
“การก ากับดูแลกิจการที่ดี”)  

กำรสรรหำและกำรจ้ำงงำน  
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการสรรหาคัดเลือก 

และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้ง
ในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา  
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ซ่ึงในปี 2560 นี้ บริษัทมีจ านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 18 คน และยังคง
ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องการด าเนินธุรกิจ  ภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจโดยให้ความส าคัญต่อการจัดสรร ทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจ าเป็น
ต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กำรบริหำรค่ำจ้ำง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิกำร  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรม

ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด ารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภท 
เดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลส าเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  สอดคล้อง
กับความสามารถของ พนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเบี่ยงเบน ทางเพศ ผู้ที่มีความ
พิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผล 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิต
ของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
กับบริษัท ดังนี้  

- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  สหกรณ์ 
  ออมทรัพย์ เงินบ าเหน็จ 
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น เครื่องแบบพนักงาน จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน  
  ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 
สมดุลยภำพระหว่ำงชีวิตส่วนตัวกับกำรทำงำน (work – life balance)  
บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีบทบาทใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

1.  Happy Body (สุขภำพด)ี  
 ตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ตรวจหาสารเสพติด   
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2.  Happy Heart (น้ ำใจงำม)  
ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน 
 กิจกรรมรว่มบริจาคโลหิตช่วยชวีิต 

เพื่อนมนุษย ์
 กิจกรรมโครงการเสริมขวัญแบ่งปนั 

รอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 
ทางสังคม 

 กิจกรรมเติมสีสัน ปันความสุข จดุประกายยิ้ม  
 
 

3.  Happy Society (สังคมด)ี  
ส่งเสริมให้มีความรกัสามัคค ีเอ้ือเฟื้อต่อชุมชน 
ที่ตนท างานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคม  

  และสภาพแวดล้อมท่ีดี 
 กิจกรรมแสงแห่งรอยยิ้ม “สร้างห้องสมุด” 
 กิจกรรมวนัเด็ก 
 กิจกรรมจติอาสาพัฒนาวัด 
 กิจกรรมอาสาปันความดี ท าดีเพ่ือพ่อ 
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ าหู 
 กิจกรรมอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช ้
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะสะเก็ด 

กับชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน 
 

4.  Happy Family (ครอบครัวด)ี  
 กิจกรรมรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ ่ 

 

กำรพัฒนำบุคลำกร  
บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการท างานที่

ก าหนด ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซ่ึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง 
รวมท้ังการสร้างผู้น าในทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายธุรกิจ
ที่วางไว้ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
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นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ทุกคนได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าขององค์กรเป็นอย่างมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
จนถึงระดับจัดการมีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อม ต่อการเติบโต
ของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนาพนักงาน
ของบริษัท  

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการก าหนด

นโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน  และเป็นรูปธรรม  รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย              
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เป็นตัวแทน ของพนักงานในการเสนอความ
คิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบสภาพไม่ปลอดภัยในการท างานโดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทย่อย 
กฎหมายก าหนด จ านวน 

จ านวนลูกจ้าง (คน) 
จ านวน

กรรมการ (คน) 
พนักงาน (คน) 

คณะกรรมการ (คน) 
ชาย หญิง รวม 

RWI 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 163 11 2 13 
UWC 100 คน แต่ไม่ถึง 500 คน 7 400 15 2 17 

 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. จป.ระดับบริหาร   11 3 14 
2. จป. ระดับหัวหน้างาน 18 7 25 
3. จป. ระดับวิชาชีพ 1 - 1 

รวม 30 10 40 
   

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 31 คน 32 คน 
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการป่วยในการท างาน   

- น้อยกว่า 3 วัน 12 คน 4 คน 
- มากกว่า 3 วัน 3 คน ไม่มี 
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กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยควำมปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานและนโยบายส่ิงแวดล้อมของบริษัทย่อย มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เช่น มีการอบรมพนักงานบริษัทย่อยในเรื่องของความปลอดภัยในการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ  
บริษัทย่อยสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ โดยคลอบคลุมความปลอดภัยส่วน

บุคคลและความปลอดภัย ในกระบวนการผลิต กระบวนการท างานทั้งระบบ รวมทั้งได้เชิญวิทยากร
ภายนอกมาจัดอบรม   “เรื่องการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพพนักงาน” 

 
โครงการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” 
หลักสูตร ปัจจัยส่ิงคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพของ
พนักงานในการท างาน และการจัดการความเครียด
ในการท างาน 

 
โครงการ “อนุรักษ์การได้ยิน” 
หลักสูตร อันตรายจากเสียงดัง 

 
 
 
 
 

      จัดกจิกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย 2560” 
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จัดกจิกรรม “ความปลอดภัยวันพุธ” 
 
 
 
 
 
 

กำรตรวจวัดสภำพแวดลอ้มในกำรทำงำน  
บริษัทย่อยมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่น

ละออง ปริมาณความ เข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย และได้จัดกิจกรรม KYT ทุกวันก่อนเข้าท างาน 

 
 
 
 
 
 
กำรตรวจสอบอปุกรณ์ต่ำงๆ ให้มีควำมปลอดภัย  
บริษัทย่อยมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ  โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้ า (boiler) 
และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน  เครนยกเครื่อง 

 
 
 
 
 
 กำรจัดกำรสำรเคมีให้สอดคล้องตำมกฎหมำย  
บริษัทย่อยได้ด าเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด  เพื่อ

ป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจัดท าเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียด
ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย  ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ สารเคมี ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 
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รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี สารเคมีหกรั่วไหลเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 

 
 
 
 
 

 

 
กำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉนิ  
บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด

อัคคีภัย สารเคมีและน้ ามันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ ารั่วหรือระเบิด โดย มีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้
ให้พนักงานอย่างสม่ าเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ใน
การท างาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง  

 
 
 
 
 
4.4 กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินกิจการของบริษทัและบริษัทย่อย ที่แสดงเจตนารมณ์ใน การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการด าเนินการ
ด้านสังคมและการพัฒนาชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
และชุมชนควบคู่ไปกับการด าเนินกิจการขององค์กร  ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

เส้นทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนและสังคม 
การศึกษา โครงการนักศึกษาฝึกงาน 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
- วิทยาลัยเทคนิคระยอง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
- มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (บ้านฉาง) 

โครงการนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตขอนแก่น 
- วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 

ส่ิงแวดล้อม โครงการอนุบาลต้นกล้าด้วยวัสดุเหลือใช้ 
โครงการมอบธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

สังคม โครงการบริจาคโลหิต 
โครงการรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด 
โครงการอาสาปันความดีท าดีเพื่อพ่อ 
โครงการเติมสีสัน ปันความสุข จุดประกายยิ้ม 
โครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มเด็กและครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
โครงการ CSR แสงแห่งรอยยิ้ม 
โครงการสนับสนุนท้องถ่ินจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมและสร้ำงคุณค่ำต่อสงัคม  
บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
พนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังจัดกิจการรมท่ีรวมแรงรวมใจ พนักงานให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 

โครงกำร CSR แสงแห่งรอยยิ้ม  
บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน

ในชุมชนที่บริเวณโรงงานบริษัทย่อยตั้งอยู่ หรือชุมชนในถ่ินทุรกันดารต่างๆ โดยบริษัทมอบเสาส่ง



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 188 - 

 
 

 

สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกล ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตลอดจนส่ิงของเครื่องใช้จ าเป็นต่างๆ  ให้แก่นักเรียนและ
โรงเรียน ซ่ึงบริษัทได้ด าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านละกอ อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรร่วมสนับสนุนทอ้งถิ่นจัดงำนวันเดก็แหง่ชำติ 
 ในปี 2560  บริษัทย่อยร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่ อบต.ดอนมนต์  อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย ์และโรงเรียนวัดห้วยโป่งและชุมชนมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 

 
 
 
 
 
กำรรับเร่ืองร้องเรียนจำกชุมชน  
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงการปลูกฝังและพัฒนาจิตส านึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมใน ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วม โครงการ CSR-DIW และได้
ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม  มี 
ความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Beginner) ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่
ปรากฏว่าบริษัทย่อยได้รับค าข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง  

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน 

 

5.  กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
บริษัทและบริษัทย่อยได้ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  ทั่วทั้ง

องค์กรเพ่ือดูแลและพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะท างานระบบบริหารการจัดการ
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ส่ิงแวดล้อม ISO 14001 ซ่ึงเป็นคณะท างานของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า  โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐาน ส่ิงแวดล้อม ISO 
14001  

กำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทย่อยก าหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  พร้อมก าหนด

เป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการ ด าเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนว
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 

นโยบำยกำรจัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อมขององค์กร  
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความ

รับผิดชอบในการจัดการ อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบ

ทางด้านพลังงานและ ส่ิงแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ผลิต การจ าหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า  

4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่ง
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  เพื่อลด
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ 

5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด  ลดการใช้ ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเล่ียงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบ าบัด
และฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อด ารงคงไว้ซ่ึงระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน  

กำรจัดกำรด้ำนพลังงำน  
บริษัทย่อยด าเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารส านักงาน  และ

โรงงาน โดยจัดให้มีคณะท างานการจัดการพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับการลดการใช้พลังงาน และ
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของ
พนักงานใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
บริษัทย่อยเน้นการด าเนินธุรกิจเชิงรุก  ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมุ่งการใช้ทรัพยากรให้

ยั่งยืนยาวนานโดยปฏิบัติตาม หลักการระบบมาตรฐาน ISO 14001 ควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น 
นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ทั้งนี้
กระบวนการท างานภายในทุกระบบจะ มีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน  
บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาด ซ่ึงมีการติดตาม ควบคุมดูแล 

ให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ าเสมอซ่ึงท าให้สามารถลดการใช้
ทรัพยากรซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตลงได้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของ  บริษัทอีก
ด้วย  

กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศ  
บริษัทย่อยให้ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศ

ส่งผลกระทบต่อการ เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทย่อยมีการลดและ
ควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต เป็นประจ าทุกปี เพื่อป้องกันมลพิษและลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมและ
ชุมชนรอบข้าง 

ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามมลภาวะทางอากาศและสารเคมีในบรรยากาศ มีค่าไม่
เกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 

มลภาวะทางอากาศของUWC 
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกมาจากปล่อง 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย ผลกำรตรวจวัด มำตรฐำน 
ฝุ่นละออง (TSP) มิลลิกรัม/ลบ.เมตร 47 240 
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มลภาวะทางอากาศของ RWI 
ควบคุมโดยมีระบบบ าบัดอากาศ (Scrubber)  ทุกจุดที่เกิดมลภาวะทางอากาศและท าการ

ตรวจวัด 
 พำรำมิเตอร์ ระบบ

บ ำบัด 
หน่วยวัด ค่ำ

มำตรฐำน 
ค่ำที่วัดได้ 

 
1. Air Emission Quality  
    Monitoring 

1) Hydrogen Chloride (HCL) Scrubber mg / m 3 200 4.890 
2) Phosphate  Scrubber mg / m 3 - 0.736 
3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 60 <1.03 
4) Carbon monoxide (CO) - ppm 690 175.6 
     

2. Working Area Air  
    Quality Monitoring 

1) Hydrogen Chloride Scrubber mg / m 3 <2 0.835 
2) Benzene - mg / m 3 <0.5 0.035 
3) Lead (Pb) - mg / m 3 <0.05 - 

3. Sound Level                   
Monitoring 

(8 ชม. การท างาน) 

8 hrs. (Working hours) 
- 1st Drawing 
- PCW1 
- PCW2 
- PCS1 
- PCS2 
- Wire Rod 
- Wire Mesh 
- Hard Draw Wire 
- Pickling 

- 

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

 
<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 

4. Heat Stress 
Monitoring 

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

- 

องศา
เซลเซียส 

งานปาน
กลางไม่เกิน 

32 0C 

31.1 
31.4 
30.9 
30.6 
30.9 
30.2 
31.0 
31.2 
31.5 
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สารเคมีในบรรยากาศของ UWC 
ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศของการท างาน 

ดัชนีที่ตรวจวัด หน่วย ผลกำรวิเครำะห์ มำตรฐำน 
Sodium Hydroxide mg/m3 <0.76 2 
Hydrogen Chloride Ppm 1.119 5 C 

Inhalable Dust mg/m3 0.170 15 
Zinc Oxide : Inhalable Dust mg/m3 0.656 15 
หมายเหตุ : C = ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างท างาน  
 

การปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าของ ENS 
การตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม มีค่าไม่เกินมาตรฐานดังนี้ 
 

 

 

กำรจัดกำรคุณภำพน้ ำเสีย  
บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ าท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิตโดยจะน ามาบ าบัด

ทางเคมี เพื่อให้คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด ซ่ึงน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตจะไม่ปล่อยออกนอกโรงงานแต่จะมีบ่อพักน้ า และน าน้ ากลับมาใช้มาใน
กระบวนการผลิตอีกครั้ง หรือน ามารดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 

ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการตรวจติดตามระบบน้ าเสียจากการผลิตมีค่าไม่เกินมาตรฐาน        
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 

แหล่งก ำเนิด พำรำมิเตอร์ หน่วยวัด 
ปริมำณที่
ตรวจวัดได้ 

ค่ำ
มำตรฐำน 

 
ปล่อง SGI 
เช้ือเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ 
 
 

Ø  ของปล่อง m 1.20 - 
อุณหภูมิภายในปล่อง 0C 395 - 
ความเร็วลมในปล่อง m/s 3.91 - 
ปริมาตรอากาศที่ออกจากปล่อง m 3/min 265.52 - 
ปริมาณออกซิเจน (O2) % 17.7 - 
ปริมาณฝุ่น (TSP) mg/m 3 3.9 60 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppm < 1.3 20 
ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูป
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(NO as NO2) 

ppm 4.7 120 
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ระบบน้ าเสียจากการผลิตของ UWC 
Parameter ค่ำมำตรฐำน ค่ำที่วัดได้ 

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.  Zinc   5 mg / l 1.8 
 

 ระบบน้ าเสียจากการผลิตของ RWI  
พำรำมิเตอร์ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ค่ำมำตรฐำนจำกกำรนิคมฯ ค่ำที่วัดได้ 

1.  pH  
 

ผ่านระบบบ าบัดทางเคมี 
ของหน่วยงานเคมีและ 

น้ าเสีย 
 

5.5 – 9.0 7.1 
2.  Total Suspended Solids <200 mg / l <2.5 
3.  Total Dissolved Solids <3,000 mg / l 1,640 
4.  Oil & Grease < 10 mg / l <5 
5. Chemical Oxygen Demand < 750 mg / l 17 
6.  Biology Oxygen Demand <500 mg / l 2 
7. Dissolved Oxygen - 7.28 

 

กำรจัดกำรของเสีย  
บริษัทย่อยได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะ ทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะ

อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือสารเคมี  ซ่ึงบริษัทย่อยมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง  อุตสาหกรรมและมาตรฐาน
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยมีการจัดท าข้อปฏิบัติการก าจัดตั้งแต่การคัดแยก 
ขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และคัดเลือกผู้รับเหมาก าจัด
ขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงจะไม่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในบริษัทย่อยและ
สังคม ดังนี้ 

การจัดการของเสียของ UWC  
กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด 

1.  ขยะมูลฝอย น าไปคัดแยกฝังกลบ ส านักงานเขตมีนบุรี 
2.  เศษลวดและโลหะ น ากลับไปหลอมใหม่ - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถีระวงษ์ รีไซเคิล 

- บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
3.  ตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย ปรับเสถียรและฝังกลบ บริษัท โปรเฟสช่ันแนลเวสต์ จ ากัด (มหาชน) 
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กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด 

4.  สังกะสีฝุ่นและเม็ด Reuse - บริษัท ยูนิคอร์มาร์เก็ตต้ิง เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามพรานฟาวน์ดีร ์
- บริษัท นวภัทรกิจ จ ากัด 
- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นัฐวุฒิ พาณิชย์ 

5.  น้ ามันไฮโดรลิคเก่า Reuse บริษัท แซนด์ซอร์ จ ากัด (มหาชน) 
6.  กรดเกลือเสื่อมสภาพ แปรสภาพน าไปใช้ใหม่ บริษัท อันช่ิง อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
 

การจัดการของเสียของ RWI  
กำกของเสีย วิธีกำรก ำจัด บริษัทที่ก ำจัด หมำยเหตุ 

1.  ขยะมูลฝอยจากส านักงาน น าคัดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพุด  
2.  เศษลวดและเศษโลหะ - น ากลับไปหลอมใหม่ 

- น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
  ใหม่ด้วยวิธีอื่นๆ 
- คัดแยกประเภทเพื่อ  
  จ าหนา่ยต่อ 

บริษัท ส.โชคชัย จ ากัด 
 
 

 

3. ตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย  
ปรับเสถียรและฝังกลบ 

 
บริษัท เบตเตอร์ 

เวิลด์กรีน จ ากัด (มหาชน) 

 
อ้างอิงตาม
ใบอนุญาต
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

4. ขยะอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
(ฟอสเฟต, ผงสบู,่ หลอดไฟ, 

เศษผ้าเปื้อนน้ ามัน , 
กากตะกอนน้ าเสีย) 

5. กรด HCL เสื่อมสภาพ น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เค.  
อินเตอร์เคมิคอล 

6. กรวดปนตะกั่ว น ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ บริษัท เอสซี แอนด์ซัน  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
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บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียง ซ่ึงพนักงานทุก
คนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน  โดยมีการก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อ านาจการด าเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน การบริหาร   การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลส าเร็จ
ของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ 
(Mission) ของบริษัท 

2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

3. รายงานข้อมูลที่มีสาระส าคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการด าเนินงาน มีความถูก
ต้องเชื่อถือได้  

4. การด าเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อก าหนดที่
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมท้ังข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
6. มีการก ากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล 
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน
ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและก ากับดูแลที่ดี  สร้าง
มูลค่าเพิ่ม  สร้างความมั่นใจ  ให้กับหน่วยงานของรัฐ  และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความ
เส่ียงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่เรียกว่า “COSO ERM Framework” 
ใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม

11.  กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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ภายใน  ครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายบริหารงานการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียงของ
บริษัท สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. ด้ำนกำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 
บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
อย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบในการด าเนินงาน  บริษัทได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลด
การท างานที่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาด
และสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานไว้อย่างชัดเจน 

2. ด้ำนกำรประเมนิควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษัทได้มีการติดตามปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ  เช่น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางด้านภาษี

อากร  อัตราแลกเปล่ียน  การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอ่ืน เพื่อประเมินผลกระทบและ
เตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพด าเนินการอยู่ได้ และได้มีการส่ือสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึง
สถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและ
การด าเนินการของกิจการรวมท้ังปัจจัยความเส่ียงที่จะมีต่อผลการด าเนินงาน  ต่อการขาย  ต่อต้นทุน
และการท าก าไรของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ  ในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ จะ
เป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน เพื่อหามาตรการป้องกัน   
และบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้  และไม่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ 

3. ด้ำนกำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำน (Control Activities) 
บริษัทก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่และอ านาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

ตามล าดับ ขั้นไว้อย่างชัดเจน  รวมถึงก าหนดอ านาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ระดับ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท  เพื่อให้มีความโปร่งใส  ดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ในการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  กรรมการ 
และผู้บริหาร บริษัทได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ส าหรับบริษัท  ทัง้นี้มีเลขานุการบริษัทและฝ่ายก ากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทท า
หน้าที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดได้อย่างเหมาะสม 
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4.  ด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication) 
 บริษัทมีการบริหารงานโดยน าระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร ที่
ทันสมัยและมีระบบการส่ือสารภายใน  ภายนอกองค์กร  ที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศท่ี
มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้   
และได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่ม
ศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 

บริษัทมีช่องทางการติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สามารถติดต่อส่ือสารกันได้
ทั่วถึงท้ังองค์กรโดยข้อมูลที่ส าคัญจะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหารระดับสูงลงสู่พนักงานได้อย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งมีช่องทางการส่ือสารจากพนักงานขึ้นตรงสู่ผู้บริหารระดับสูงได้อีกด้วย  

5. ด้ำนระบบกำรติดตำม  (Monitoring Activities) 
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและ

ระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธ์ิผลตรงตามเป้าหมาย  สามารถรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น
อิสระและครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนท าหน้าที่ให้
บรรลุภารกิจ  ผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีความ
เป็นอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญและรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการ
ตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจ าเป็นส าหรับ
การประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัท   ได้ประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้าน
ต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ  ด้านการควบคุมภายในองค์กร  ด้านการประเมินความเส่ียง  ด้านการควบคุม
การปฏิบัติงาน  ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  และด้ านระบบการติดตาม  
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  
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ผู้บริหาร  หรือที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว  ส าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน 
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  บริษัทแต่งตั้ง นายคมวุฒิ  พรนราดล   ผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ในสาระส าคัญอย่างเพียงพอ  เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการท างาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มี
วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ทั้งนี้ หัวหน้า
งานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสาร
แนบ 3) 

 

หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  บริษัทได้แต่งตั้ง นางเกณิกา งามเจริญสถาพร ด ารง
ต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท (โดย
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
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12.1 กำรเปดิเผยขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกัน  มดีังนี้     
 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์ ประเภทรำยกำร 
มูลค่ำ
รำยกำร 

(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด 
(มหาชน) 
(UWC) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 39.23  

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

0.72 
 

0.19 
 
 

0.43 
80.00 
0.22 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีใน
บริษัทย่อย 

บริษัท ระยองไวร์ 
อินดัสตรีส์ จ ากัด 

(มหาชน) 
(RWI) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 74.18 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 

0.72 
 

0.19 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีใน
บริษัทย่อย 

บริษัท เอ็นเนซอล จ ากัด 
(ENS) 

 
บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 100.00 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 

0.36 
 

0.10 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีใน
บริษัทย่อย 

- ค่าเช่าส านักงาน 
- รายได้ค้างรับ 

0.21 
0.02 

บริษัทให้บริษัทย่อยเช่า
ช่วงพื้นที่ ต่อจากบริษัท
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น พื้ น ที่
ส านักงาน สาเหตุที่บริษัท
ย่อยต้องเช่าช่วงต่อจาก
บริษัทเพราะในการเช่า
พื้นที่ ผู้ให้เช่ามีข้อก าหนด
ในการเช่าให้ผู้เช่าต้องท า
สัญญาในการเช่าทั้งช้ัน 
ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากเกิน
ความต้องการ 

12.  รำยกำรระหว่ำงกัน 



                       บริษัท  แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  จ ำกัด  (มหำชน)          แบบ 56-1   ประจ ำปี 2560  
 

รับรองความถูกต้อง........................................... 
- 200 - 

 
 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์ ประเภทรำยกำร 
มูลค่ำ
รำยกำร 

(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

บริษัท เอเวอร์กรีน  
ไบโอแมส จ ากัด 

(EBM) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 99.00 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ให้กู้ยืมระยะสั้น 
( มีก าหนดช าระคืน
ภายใน 1 ปี)  

8.00 
 
 

เพื่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ห มุน เ วี ยน แล ะน า ไ ป
ลงทุนซื้อทรัพย์สิน เพื่อ
รองรับงานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

0.44 
0.03 

ให้กู้ ยื มระยะสั้นโดย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการ เ งิน  3 
แห่ง ลบอัตราร้อยละ 1.75 
ต่อปี 

บริษัท ดับเบิ้ล ยู เจ ซี เอ็น
เตอร์ไพรส์  จ ากัด 

(WJC) 

บริษัทถือหุ้น 
ร้อยละ 94.25  

และมีกรรมการร่วมกัน  

- ให้กู้ยืมระยะสั้น 
( มีก าหนดช าระคืน
ภายใน 3 เดือน)  

75.94 เพื่อเสริมสภาพคล่องใน
บริษัทย่อย โดยใช้เป็นทุน
ห มุน เ วี ยน แล ะน า ไ ป
ลงทุนซื้อทรัพย์สิน เพื่อ
รองรับงานในอนาคต 

- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

3.37 
9.58 

ให้กู้ ยื มระยะสั้นโดย มี
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
จากสถาบันการ เ งิน  3 
แห่ง ลบอัตราร้อยละ 1.75 
ต่อปี 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
   ค้างรับ 

0.36 
 

1.16 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีใน
บริษัทย่อย 

บริษัท พาราไดซ์  
กรีนเอนเนอยี่ จ ากัด 

(PGE) 

เป็นบริษัทย่อยของ 
UWC ถือหุ้นร้อยละ 

60.00 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 

0.36 
 

0.77 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีใน
บริษัทย่อย 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์ ประเภทรำยกำร 
มูลค่ำ
รำยกำร 

(ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตุสมผล 

บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน 
ไบโอแมส จ ากัด 

(UKB) 

เป็นบริษัทย่อยของ 
UWC ถือหุ้นร้อยละ 

99.99 

- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน 
- ค่าบริการงาน 
   ตรวจสอบภายใน     
   ค้างรับ 

0.24 
 

0.06 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ท างาน อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดีใน
บริษัทย่อย 

บริษัท อีเอ็มซี จ ากัด 
(มหาชน)   
(EMC) 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ 

99.16 ธุรกิจปกติและซื้อขายใน
ราคาตลาด 

 

12.2 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 
รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาท้ังหมดเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และ

บริษัทย่อย โดยมีนโยบายในการท ารายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบาย
การก าหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้เป็นส าคัญ  ซ่ึง
รายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
แล้ว 
 

12.3 มำตรกำรหรือขั้นตอนของกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกต ิและมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไป

ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

รายการระหว่างกันที่มิใช่รายการปกติ  หากมิได้มีขนาดของรายการซ่ึงจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  จะต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นล าดับแรก  และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่
ในอ านาจหน้าที่ท่ีจะสามารถอนุมัติได้  การอนุมัติการท ารายการระหว่างกันจะจบลงท่ีขั้นตอนนี้  ซ่ึง
มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียง
ลงคะแนน  แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่
จะอนุมัติได้  คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น     
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ส าหรับรายการที่ก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
มีความถูกต้องและครบถ้วน 

 

12.4 แนวโน้มในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
การท ารายการระหว่างกันยังคงด าเนินต่อไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะ

เศรษฐกิจ  ส าหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น  คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบต่างๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและหรือบริษัทย่อย  และจะต้องเปิดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซ่ึงบริษัทจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ  ประกาศ  ค าส่ัง  หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทและ
หรือบริษัทย่อย  
 
 
 
 


