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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑของบริษัท
Production of Company
ผลิตภัณฑ (Product)

ภาพผลิตภัณฑ (Picture of Product)

ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire)

ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Strand)

ลวดตระแกรงเหลกกลาเชือ่ มติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)

ลวดเหล็กกลาคารบอนต่าํ
(Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”)

3

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

3

ผลิตภัณฑ (Product)

ภาพผลิตภัณฑ

ลวดเชือ่ มเปลือ่ ยใชเชือ่ มเหล็กกลาละมุนดวยอารกโดยมีกา ซ
ปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire)

ลวดสปริง
(Hard Drawn Wire)

4
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(Picture of Product)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็กที่มี
คุณภาพ โดยสามารถแบงกลุมผลิตภัณฑของบริษัทที่ผลิตและจําหนายออกเปน 2 กลุม ตามกลุมลูกคาของบริษัท ดังนี้
1.

กลุมผลิตภัณฑกอสราง (Construction Products group) ไดแก
1.1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) หรือ PCWire
1.2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Prestressed Concrete)
หรือ PC-Strand
1.3) ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) หรือ WM
1.4) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรือ OLC

2.

กลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (Industrials Products group) ไดแก
2.1) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding
Wire) หรือ GMAW
2.2) ลวดสปริง (Hard Drawn Wire) หรือ HDW

1. โครงสรางรายไดของบริษัท
บริษัทมีรายไดสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเปนการผลิตและ
จําหนายตามปริมาณคําสั่งซื้อของลูกคา โดยแบงสัดสวนลูกคาสวนใหญเปนโรงหลอผูผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป
และคานสะพาน ทั่วประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 61 กลุมผูรับเหมาที่ประมูลงานราชการ หรือ งานของการไฟฟา
คิด เป น สั ดส ว นประมาณร อ ยละ 19 และลู ก ค า ตางประเทศ คิ ด เปน สั ด สว นประมาณรอ ยละ 18 และลวดชนิด อื่น ๆ
อีกประมาณรอยละ 2 ของรายไดรวมของบริษัท
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5

โครงสรางรายไดของบริษทั ในป 2559-2561 จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑของรายได ดังนี้
ประเภทของรายได

ป 2561
ลานบาท

ป 2560

รอยละ

ลานบาท

ป 2559

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากการขาย
- ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
- ลวดเหล็กกลาตีเกลียว
สําหรับคอนกรีตอัดแรง
- ลวดตะแกรงเหล็กกลา
เชื่อมติดเสริมคอนกรีต
- ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา

502.05

45.45

544.05

57.58

408.33

67.07

484.95

43.90

348.53

36.88

179.88

29.55

10.00

0.91

15.15

1.60

3.41

0.56

12.79

1.16

11.87

1.26

6.79

1.11

2.04

0.22

0.29

0.05

- ลวดเชื่อมเปลือยใชเชือ่ ม
เหล็กกลาละมุลดวยอารก

-

-

โดยมีกาซปกคลุม
- ลวดสปริง
รวม
รายไดอื่น
รวมรายได

0.82

0.07

3.88

0.41

-

-

1,010.61

91.50

925.52

97.95

598.70

98.34

93.94

8.50

19.36

2.05

10.10

1.66

1,104.55

100.00

944.88

100.00

608.80

100.00

รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากดอกเบี้ยรับ รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปนตน

2. ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัทดําเนินธุรกิจดานผลิตและจําหนายผลิตภัณฑลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อม, ลวดสปริง, ตะแกรงเหล็ก และ
ลวดอื่นๆ โดยมีกําลังการผลิตรวมในป 2561 ที่ 72,000 ตันตอป ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑไดเปน 6 ประเภท ดังนี้
1. ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire”
“PCW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4, 5, 7 และ 9 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่
มอก.95-2540 เปนผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสราง โดยนําไปใชในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้นสําเร็จรูป และไมหมอน
คอนกรีตสําหรับรางรถไฟ
2. ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ
“PC-Strand” “PCS”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.420-2540 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาจากการนําลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดี่ยวมาตีเกลียวเขา
ดวยกัน ทําใหสามารถรับแรงดึงไดมากขึ้นและนําไปใชในงานกอสรางขนาดใหญ อาทิ คานสะพาน ทางยกระดับ เสาเข็มขนาด
ใหญ พื้นสําหรับอาคารขนาดใหญและไซโล เปนตน
6
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3. ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มิลลิเมตร ไดรับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่
มอก.597-2528 เปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ เชน อุตสาหกรรมประกอบรถยนต ชิ้นสวนรถยนต อูตอเรือ
ตูคอนเทนเนอร ทอสูบน้ํา ถังแกส รถไถนา หมอแปลงไฟฟา และเฟอรนิเจอร เปนตน
4. ลวดสปริง (Hard Drawn Wire หรือ “HDW”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.0-7.0 มิลลิเมตร เปนผลิตภัณฑที่ใช
ในอุตสาหกรรมที่นอน อุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต อุตสาหกรรมตะแกรงสาน และอุตสาหกรรมสปริง
5. ลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรือ “OLC”) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
2.8–7.0 มิลลิเมตร ไดรับเครื่อ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.194-2535 และมอก.747-2531 เปน
ผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ
6. ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8–7.0มิลลิเมตร ไดรับ
เครื่ อ งหมายมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมเลขที่ มอก.737-2549 เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งถนนอาคาร
ผนังสําเร็จรูป ฯลฯ

3. การตลาดและการแขงขัน
3.1 กลยุทธการตลาด
1. เนื่องจากบริษัทมีการผลิตและจําหนายสินคาหลายชนิด โดยสินคาแตละชนิดในกลุมเปาหมายก็มีพฤติกรรมการ
ซื้อหรือใหความสําคัญในแตละดานที่แตกตางกันออกไป ทางบริษัทจะมีกลยุทธเขาถึงลูกคาและตอบสนอง
ความตองการของลูกคาตามกลุมเปาหมาย โดยใชกลยุทธที่แตกตางกันออกไป เชน กลุมรับเหมาใหความสนใจ
เรื่องราคาที่มีการกําหนดระยะเวลากันไวเปนลําดับแรก ในขณะที่ลูกคากลุมยานยนตใหความสนใจทางดาน
คุณภาพกอน
2. รักษาฐานลูกคาเดิม โดยยอดขายแตละปที่มาจากลูกคาเดิมมีไมนอยกวา 70%
3. บริษัทสวนใหญมุงใหความสนใจลูกคาที่มีปริมาณการใชมากๆ และใหความสนใจลูกคาทั้งหมดที่มีการติดตอกัน
เชน ใหบริการดานการสอบเทียบเครื่อ งมือวัดตางๆ ตลอดจนการสอบถามปญหาการใชผลิตภัณฑและการ
บริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและการ
บริการของบริษัทมากยิ่งขึ้น
4. การดําเนินงานของบริษัทผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จํากัด และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 : 2015 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑที่ผลิตยังผานการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงใหความมั่นใจดานคุณภาพได
เปนอยางดี
5. สัดสวนการขายลูกคาของบริษัท 60% เปนลูกคาที่อยูตามภาคตางๆ ของประเทศ จะมีการสรางความสัมพันธ
กับลูกคาทั่วประเทศ เชน การจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของชองทางจําหนายทั่วประเทศ
ที่มีอยู
6. บริษัทมีนโยบายขยายสายผลิตภัณฑสินคาใหมใหมีสัดสวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการดําเนินกิจการ
อีกทั้งยังสามารถบริก ารลูกคาโดยลูกคาสามารถสั่งซื้อ สินคาหลายประเภทจากทางบริษัทและทางบริษัทก็
สามารถขยายตลาดโดยอาศัยชองทางตลาดที่มีอยู โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรหรือคาใชจายเพิ่ม
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7. บริษัทเนนการพัฒนาความรูของบุคลากรในบริษัท เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในการบริหารงานและ
การทํางาน และบริษัทมีการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อนํามาบริหารจัดการ
ดานกระบวนการผลิต เพื่อลดการสูญเสีย พรอมทั้งใชระบบบริหารคุณภาพเพี่อผลิตสินคาที่ไดคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอตามความตองการของลูกคา นอกจากนั้นยังเนนเรื่องการบริหารจัดการ Inventory เพื่อใหเกิดผล
กําไรสูงสุดกับบริษัท
3.2 ประเภทลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
บริษัทจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาภายในประเทศ และลูกคาคาตางประเทศ ซึ่งสามารถแบงกลุมลูกคาตาม
กลุมสินคาไดดังนี้
กลุมสินคาลวดเหล็กกลาสาหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กกลาตีเกลียวสาหรับคอนกรีตอัดแรง (PC-Wire
and PC-Strand)
กลุมลูกคาประกอบดวย
1. ลูกคาภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ95ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง ประกอบดวย
 โรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ ค อนกรี ต ต า งๆ เช น โรงงานหล อ เสาเข็ ม เสาไฟฟา แผ น พื้ น คานสะพาน
ผนังสําเร็จรูป เปนตน
 กลุมผูรับเหมากอ สรา ง และประมูลงานกับหนวยงานราชการ เชนผูรับเหมากอ สรางอาคารสูง
กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ
1.2

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาสวนภูมิภ าค การไฟฟานครหลวง ศูนยซอม สราง
สะพานฯ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของยอดขายลวดเหล็กแรงดึงสูง

2. ลูกคาตางประเทศ
2.1

จําหนายตรงสูผูใชลวดเหล็กของประเทศนั้น ซึ่งเปนผูที่นําลวดเหล็กไปใชในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต
เชน โรงงานผลิตเสาเข็ม แผนพื้น เสาไฟฟาคอนกรีต

2.2

จําหนายผานตัวแทนจําหนายประเทศนั้นๆ

กลุมสินคาลวดสปริง (HDW)
กลุมลูกคาประกอบดวย
1. อุตสาหกรรมที่นอน
2. อุตสาหกรรมยานยนต
 กลุมโชคอัพ
 กลุมขอโซ
 กลุมซีล่ อรถ
 กลุม เบาะรถยนต
 สปริงในยานยนตทั่วไป
8
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3. อุตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อุตสาหกรรมสปริงตางๆ
กลุมสินคาลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก)
กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผ ลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผ ลิตเสาเข็มหรือเสาไฟฟา
2. กลุมผูรับเหมากอสราง
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป
4. ผูรับเหมาสรางทาง
5.
6.

หนวยงานราชการ
ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอ สราง

กลุมสินคาตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
กลุมลูกคาประกอบดวย
1. กลุมผูผ ลิตคอนกรีต เชน ผูผลิตทอสําเร็จรูป ผูผลิตแผนพื้นสําเร็จรูป
2. กลุมผูรับเหมากอสราง และประมูลงานกับหนวยงานราชการตางๆ
3. กลุมผลิตผนังสําเร็จรูป
4.
5.
6.

ผูรับเหมาสรางทาง
หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศูนยสรางและบูรณะสะพาน, กรมโยธาธิการ, กรมชลประทาน,
การเคหะแหงชาติ เปนตน ซึ่งประมูลตรงและนําไปใชในหนวยงานตางๆ
ผูแทนจําหนาย หรือรานคาวัสดุกอ สราง

ทั้งนี้ บริษัทใหความสําคัญกับลูกคาที่ทําธุรกิจติดตอกันมาเปนเวลานาน และมีความสัมพันธที่ดีตอกันมาโดยตลอด
สวนลูกคาใหมบริษัทจะเนนกลุมเปาหมายไปยังลูกคาที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
3.3 นโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายการตั้งราคา โดยใชวิธีตนทุนบวกสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) อยางไรก็ตาม ในการกําหนดราคา
ขั้ นสุ ดทา ยจะคํา นึงถึงความตอ งการในการบริโ ภคและสภาวะการแข งขั น ของอุ ต สาหกรรมในแตล ะชว งเวลา เนื่อ งจาก
อุตสาหกรรมเหล็กเปนอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวัฎจักรธุรกิจเปนหลัก
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3.4 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
การจัดจําหนาย
1. รักษาชองทางการจําหนายสินคา โดยรักษาฐานลูกคาเดิมที่มีการสั่งซื้อลวดจากบริษัท ในป 2561 และในป
2562 บริษัทจะรักษายอดการสั่งซื้อสินคา โดยที่ปริมาณการสั่งซื้อจะตองไมนอยกวาเดิม
2. เพิ่มยอดการขายสําหรับลูกคาโครงการที่จะมีในอนาคต
3. จําหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย และ/หรือ จําหนายผานตัวแทน
4. เพิ่มชอ งทางการจําหนายไปยังตางประเทศใหมากขึ้ น โดยจําหนายผานตัวแทน และ/หรือ จําหนาย
โดยตรงใหกับลูกคาเปาหมาย
3.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
โครงสรางอุตสาหกรรมของบริษทั ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด(มหาชน) (RWI)
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาสาหรับคอนกรีตอัดแรงและลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(PC-Wire & PC-Strand)
ภาพรวมแนวโนม การก อ สรา งในอนาคตมี ทิศ ทางที่ ดี โครงการกอ สร างพื้ นฐานของภาครัฐ ที่อ อกมาสง ผลต อ
อุตสาหกรรมของการกอสรางในทางดี แตจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังไมดีขึ้นมาก สงผลใหป
2561 ตลาดรวมดีข้ึนเล็กนอย ปจจุบันมีผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศมีทั้งหมด 15 ราย โดยบริษัทยอยมีสวนแบง
การตลาดรอยละ 12 จัดอยูในอันดับที่ 5 ของตลาดรวม
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ
 ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูต ลาด
เนื่อ งจากเดิมธุรกิ จนี้เปนธุรกิจ ที่ใ ช เงิน ลงทุ นเริ่ มตน มากและตอ งใชเทคโนโลยีหรื อ กระบวนการผลิตที่ซับซอ น
ถึงแมวาปจจุบันเครื่องจักรมีราคาถูกลงและเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิตงายขึ้น การลงทุนในการซื้อเครื่องจักรทําไดไม
ยาก แตสินคาชนิดนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยและความคุนเคยในการใชงาน จึงทําใหการเขาตลาดของผูประกอบการราย
ใหมทําไดยาก
 อํานาจตอรองของผูขายสินคา
เนื่องจากแหลงวัตถุดิบในการผลิตสินคา PCW&PCS มีผูขายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศทําใหการเจรจา
ตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได เพราะคุณภาพวัตถุดิบมี
ผลตอสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตออกมาและยังมีผลตอตนทุนการผลิตดวย
 อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา
จากภาวการณกอสรางภาคเอกชนที่มีการชะลอตัว ในป 2561 ทําใหการลงทุนในอุตสาหกรรมกอสรางลดลง ความ
ตองการลวดเหล็กนอยลงสงผลตอราคาสินคา ทําใหผูซื้อสินคามีอํานาจตอรองสูง ขณะที่ครึ่งปหลังโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของภาครัฐบาลมีมากขึ้น ทําใหมีการใชสินคาในภาครัฐมากขึ้น ทั้งนี้งานโครงการจะสนใจคุณภาพของสินคาและการสงมอบ
เปนหลัก
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 สินคาทดแทน
จากการที่สินคา PCW&PCS เปนสินคาเฉพาะในการนําไปผลิตผลิตภัณฑคอนกรีต อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา
แผนพื้นสําเร็จรูป โครงการกอสรางขนาดใหญ เชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคารสูง ซึ่งในการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตดังกลาว
มีการกําหนดระบุใหใชสินคา PCW&PCS เปนวัตถุดิบหลัก ทําใหสินคาอื่นที่จะมาทดแทนไมสามารถใชแทนได
 คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
เนื่องจากภาวะกอสรางป 2561 มีการชะลอตัว และโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐลาชากวาแผนเดิม ทําให
โรงงานหลายแหงมีกําลังการผลิตมากกวาความตองการของตลาด จึงสงผลใหมีการแขงขันทางดานราคาของผูผลิตสินคาใน
ประเทศรุนแรงมากประกอบกับ มีก ารนํา เข า สิ นค าประเภทนี้ จากต างประเทศ อยา งเชน ประเทศจีน ซึ่ง มีก ารผลิ ตลวด
PCW&PCS ซึ่งเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหเกิดการแขงขันมากขึ้น อนึ่ง สินคาลวด PCW&PCS เปนสินคาที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัย คุณภาพตองเปนไปตามมาตรฐาน ทําใหสินคาลวดที่จะนําเขาจากตางประเทศนั้นตองมีการทดสอบและขออนุญาต
นําเขามาจําหนายในประเทศ ขณะที่สินคาลวดที่ผลิตในประเทศนั้นไดมาตรฐาน มอก. อยูแลว สามารถผลิตและจําหนายได
ทันที และในกรณีสินคาลวด PCW&PCS ที่ผลิตในประเทศ เกิดปญหาขึ้นจะสามารถแกปญหาไดรวดเร็วกวา มีสินคาเปลี่ยน
ทดแทนใหใชไดทันที ดวยเหตุผลทั้งหมดนี้สรุปไดวาการแขงขันในกลุมผูผลิตภายในประเทศมีความรุนแรงมากกวาการนําเขา
สินคาลวดจากตางประเทศ
อุตสาหกรรมลวดสปริง (HDW)
ลวดสปริงเปนลวดที่นําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมที่นอน และสปริงตางๆ จากที่ผานมาปริมาณการ
ผลิตยานยนต มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดและยังมีทิศทางที่ดีในอนาคต ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนตตองการใชลวดสปริงที่
มีคุณภาพดี มีการสงมอบสินคาตรงตามเวลาแตปจจุบันลวดสปริงที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนตยังตองนําเขาจากตางประเทศ
อยูมาก หากลวดสปริงที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพทัดเทียมลวดสปริงที่นําเขาจากตางประเทศ กลุมผูใชสินคาก็มีความยินดีที่
จะสั่งซื้อลวดสปริงจากในประเทศมากกวา
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ


ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด

เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเครื่องจักรมากและตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
และที่สําคัญสินคานี้เกี่ยวข องกับความปลอดภั ยและการทํางานที่ตอ งการความแนนอน อาทิ ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส การใหความรูดานสินคาแกผูใช ความคุนเคยในการใชงาน ดังนั้น ถาใชสินคาของผูประกอบการรายใหมที่ยัง
ไมมีความชํานาญหรือประสบการณในการผลิต กลุมผูใชก็ไมใหความสนใจ เพราะกลุมผูใชมีปจจัยดานราคารองลงมาจากดาน
คุณภาพ แตการลดราคาลงสําหรับผูประกอบการรายใหมใชจะสําเร็จตลอดถาผูประกอบการรายเดิมเสนอราคาใกลเคียงกัน
การเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงทําไดยาก อยางไรก็ตาม ทั้งนี้สิ่งสําคัญในการทําธุรกิจนี้คือการสรางความสัมพันธให
ความใกลชิดกับลูกคา มีการแนะนําและบริการหลังการขายที่ดี ใหความรูที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวของรวมกันไปดวยเปนสิ่งสําคัญมากกวา
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อํานาจตอรองของผูขายสินคา

เนื่ อ งจากแหล ง วั ต ถุดิ บ ที่ จ ะนํ า มาใช ใ นการผลิ ต สิ น ค า HDW มี ผู ข ายอยู ห ลายรายทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานของวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตสินคาที่ชัดเจน ทําใหการเจรจาตอรองในการซื้อวัตถุดิบทําไดไมยาก
สามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได


อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา

กลุมผูใชสินคา HDW สวนใหญคํานึงถึงเรื่องคุณภาพสินคาที่ผลิตออกมาและการสงมอบเปนสําคัญ ดังนั้นถา
ผลิตสินคา HDW ที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน ตรงตามความพอใจของลูกคา และมีการสงมอบที่ตรงเวลา จะทําใหอํานาจการ
ตอรองของลูกคามีไมมาก ถึงแมจะมีสินคานําเขาจากตางประเทศที่สามารถเขามาจําหนายไดแตผูซื้อก็มีความไมสะดวกในดาน
การเก็บวัตถุดิบไวในปริมาณมาก การสงมอบที่ไมเปนไปตามกําหนดหรือสินคาที่มีปญหารอการสงมอบหรือการสงสินคาชดเชย
รวมถึ งความผันผวนของคา เงินทํ า ใหผูใ ช สินคา HDW มีความตอ งการสินคา ภายในประเทศมากกวา สินคา นํา เข าจาก
ตางประเทศในคุณภาพเดียวกัน ถึงแมจะมีราคาสูงกวาเล็กนอยก็ตาม


สินคาทดแทน

ในการผลิตสินคา HDW ทางกลุมลูกคามีการกําหนดมาตรฐานไว เชน ในอุตสาหกรรมยานยนต การซื้อลวด
HDW ในการผลิตลวดสปริง จะกําหนดวา Spec ลวดและเกรดวัตถุดิบเปนอยางไร และจะจัดหาซื้อวัตถุดิบไดจากแหลงไหนจึง
เปนการเฉพาะเจาะจง ทําใหลวดอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกันไมสามารถนํามาใชทดแทนกันได


คูแขงปจจุบันในธุรกิจ

จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนตที่ขยายตัวอยางมากและประเทศไทยเปน 1 ใน 10 ของประเทศที่ประกอบ
ยานยนตมากประเทศหนึ่ง ทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตขยายตัวตามและขยายตัวอยางตอเนื่อง อุปสรรคที่สําคัญของ
ธุรกิจนี้คือลูกคากลุมนี้จะพิจารณาจากคุณภาพที่คงที่ มีการผลิตที่ทันสมัยและพัฒ นาอยูตลอดเวลา การสงมอบสินคาที่ตรง
เวลาเปนปจจัยสําคัญในการซื้อ ทําใหคูแขงแตละรายตองแขงกับเทคโนโลยีที่คูแขงรายอื่นพัฒนาขึ้นใหมตลอดเวลาโดยเฉพาะ
คูแขงจากตางประเทศ ซึ่งบางประเทศมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเร็วกวาบริษัท ทําใหคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมนี้รายใดพัฒนาการ
ผลิตที่ชาก็จะสงผลตอการดําเนินธุรกิจทันที แตถาสามารถพัฒนาสินคาไดอยางตอเนื่องคูแขงในอุตสาหกรรมนี้ก็จะมีนอยมาก
และจะเปนผูสามารถกําหนดราคาตลาดได
อุตสาหกรรมลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก)และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)
ปจจัยที่จะสงผลกระทบถึงการดําเนินธุรกิจ


ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด
การเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถเขามาดําเนินธุรกิจไดไมยากในเรื่องการผลิตเพราะธุรกิจนี้เปน
ธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากและเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตไมซับซอน เครื่องจักรที่ใชในการผลิตสินคาสามารถสั่งซื้อไดทั้ง
ในประเทศหรือนําเขาจากตางประเทศก็ได แตสิ่งที่สําคัญคือความสัมพันธของลูกคาที่มีกับคูคา และปริมาณลูกคาที่มีอยูทั่ว
ประเทศ ปริมาณการใชสินคาตอรายอาจจะมีไมมากนัก แตจํานวนลูกคามีจํานวนมาก ดังนั้นปญหาของผูประกอบการราย
ใหมคือตองสามารถกระจายสินคาใหไดมากและรวดเร็วที่สุด ความไดเปรียบของบริษัทคือบริษัทมีเจาหนาที่ดูแลลูกคาอยูทั่ว
ประเทศจึ ง สามารถกระจายสิ น ค า ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง อี ก ทั้ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ที่ ดีแ ละยาวนานซึ่ ง ในส ว นนี้ ห ากเป น
ผูประกอบการรายใหมจะเปนคาใชจายที่สูง
12
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อํานาจตอรองของผูขายสินคา

เนื่องจากแหลงวัตถุ ดิบที่ใ ชใ นการผลิตสินคามีผูข ายอยูหลายรายทั้งในและตางประเทศ ทําใหการเจรจา
ตอรองในการชื้อวัตถุดิบทําไดไมยากสามารถเลือกแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได อีกทั้งราคาของผูขาย
วัตถุดิบในการผลิตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็ก ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ ราคามีความแตกตางกันนอยเพราะ
วัตถุดิบมีคุณภาพที่ไมแตกตางกัน


อํานาจตอรองของผูซื้อสินคา

จากสภาวการณ ก อ สร า งในภาคเอกชนที่ มี ก ารชะลอตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง ในป 2561 ทํ า ให ก ารลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมกอสรางมีปริมาณลดลง ความตองการลวดเหล็กนอยลง อีกทั้งสินคาดังกลาวมีผูผลิตอยูจํานวนมาก จึงสงผล
กระทบตอราคาสินคาทําใหผูซื้อสินคามีอํานาจตอรองสูงโดยเฉพาะกลุมผูใชในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอํานาจตอรองของ
ลูกคามีมากและจะนอยลงตามระยะทางที่หางออกไป เนื่องจากความไมสะดวกในการขนสงกระจายสินคาและความสัมพันธ
กับลูกคาที่มีนอย


สินคาทดแทน

สินคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสินคาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม การนําไปใชในผลิตภัณฑคอนกรีต
มีมาตรฐานกําหนดไว อาทิ เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซึ่งในงานดังกลาวมีการกําหนดและระบุใหใช
วัตถุดิบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหล็กเปนสวนประกอบและกําหนดคามาตรฐานไวดวย ดังนั้นทําใหสินคาอื่นที่จะมาใช
ทดแทนได อยางเชน เหล็กเสน แตเหล็กเสนมีความไมสะดวกในการใชงานและในการกอสรางตองการความรวดเร็วทําใหไม
นิยมใชสินคานี้มาทดแทน


คูแขงปจจุบันในธุรกิจ

เนื่องจากภาวะกอสรางป 2561 มีการชะลอตัวและโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐบาลลาชากวาแผนที่
กําหนด กําลังการผลิตสินคามีมากกวาความตองการของตลาดจึงสงผลใหมีการแขงขันของผูผลิตสินคาจากในประเทศทางดาน
ราคามีความรุนแรงการขยายตลาดทําไดยากเพราะผูผลิตแตละรายพยายามรักษาฐานลูกคาของตัวเองไวอยางเหนียวแนน

4 การจัดหาผลิตภัณฑ
4.1 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทมีโรงงานตั้งอยูเลขที่ 5 ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ในป 2561 มีกําลังการผลิต
รวม 72,000 ตันตอป บริษัทใชกําลังการผลิตจริงเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ของกําลังการผลิตรวมตอป โดยจะดําเนินการผลิต
อยางตอเนื่องประมาณ 20 ชั่วโมงตอวัน
ในป 2562 คาดวาจะใชกําลังการผลิตประมาณรอยละ 60 ของกําลังการผลิตทั้งหมด
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4.2 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ประกอบดวย ลวดเหล็ก ซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท

(1) ลวดเหล็ก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8, 9, 11และ 13 มิลลิเมตร เปน
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND

(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 5.5 มิลลิเมตร ขึ้นไปเปนวัตถุดิบที่
ใชในการผลิตลวดอื่นๆ

(3) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 มิลลิเมตร ใชในการผลิตลวดเชื่อม
เปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม (Gas Metal Arc Welding Wire หรือ
GMAW)

(4) ลวดเหล็ก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5,7,9 มิลลิเมตร สําหรับผลิตลวด
เหล็กกลาคารบอนต่ํา (ลวดปลอก) และตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)

วัตถุดิบดังกลาวขางตนไมมวี ัสดุอื่นทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสินคาประเภทลวดเหล็กชนิดตางๆ ไมได
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เหมือนกับสินคาประเภทอื่นๆ
ในป 2561 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ โดยมีผูจําหนายประมาณ
5 ราย บริษัทมีนโยบายกระจายความเสี่ยงภายใตวิกฤตเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไมมีการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และ
ในป 2562 บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนที่มาจากผูผลิตภายในประเทศใหมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่มาจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท และแนวทางในการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
สามารถสรุปไดดังนี้
1) ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง ลวดเชื่อมไฟฟา และลวดอื่นๆ ซึ่งตองใช
วัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีการจัดหามาจากทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ โดยบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนาย 5 ราย ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน
จีน ญี่ปุน อินเดีย และยุโรป เปนตน ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงดังกลาว โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบอยางใกลชิด เพื่อประเมินสถานการณและแนวโนมของราคาและปริมาณความตองการ เพื่อนํามาพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังใหมีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับระยะเวลาการกําหนดราคาขาย
ผลิตภัณ ฑ ข องบริษัทและชวยใหสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และมีวัตถุดิบและสินคาสําเร็จ รูปเพียงพอตอ การผลิตและ
จําหนายใหลูกคา
1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจัดซื้อวัตถุดิบเหล็กลวด (Wire Rod) จากตางประเทศ ในรูปเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 90 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด ทําใหความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอตนทุนการผลิต
และการดําเนินงานของบริษัท
ดังนั้น เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง (Hedging) กับสถาบันการเงินทันทีเมื่อ
ยื่นเปด L/C ซึ่งสัญญาไดคลอบคลุมสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศทั้งหมด ทําใหปดความเสี่ยงเรื่องผลกระทบของ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไดหากคาเงินบาทออนตัวลงภายหลังจากวันที่ซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งทําใหทราบตนทุนของการ
นําเขาวัตถุดิบที่แนนอน

2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน
บริษัทไดนําเงินไปลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งเปนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
ทั้งในและตางประเทศ ที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ มีความเสี่ยงของการลงทุนในระดับต่ํา ไดรับ
ผลตอบแทนที่แนนอนและไดดอกเบี้ยมากกวาการฝากเงิน อีกทั้งยังสามารถขายไดกอนครบกําหนดและมีโอกาสไดกําไรจาก
การขาย
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ
1. โครงสรางผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
นายศรีศักดิ์
ซี่อภักดี
นายประพัฒน ปยะจตุรวัฒน

5.
6.

นายชาญศักดิ์
นางวรรณา

7.
8.
9.
10

นายน้ํา
ชลสายพันธ
นางสาวใจทิพย ปงอักษร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายไพบูลย
เพ็งมีศรี

เฟองฟู
อัคคนีวาณิชย

สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
444,354,350 69.83
32,300,500
5.08
8,822,700
1.39
4,150,000
0.65
3,900,000
3,680,000

0.61
0.58

3,465,055
3,290,000
2,765,855
2,400,000

0.54
0.52
0.43
0.38

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท มีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
5 รายแรก ดังนี้
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%
110,885,700 14.88
37,701,300
5.06
37,174,700
4.99
37,173,000
4.99

รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.

นายชินชัย
ลีนะบรรจง
BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
นางสาวชินรี
ลีนะบรรจง
นางสาวชินสิรี ลีนะบรรจง

5.

นายวุฒิชัย

หมายเหตุ

ลีนะบรรจง

35,194,,000

4.72

ผู ล งทุ น สามารถดู ข อ มู ล ณ วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ที่ เ ป น ป จ จุ บั น ได จ าก Website ของบริ ษั ท www.rwi.co.th
ภายใตหมวดนักลงทุนสัมพันธ หัวขอผูถือหุนรายใหญ กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562
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 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทยอย
-ไมม-ี
 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยหรือการบริหารงานของบริษัท
และสาระสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
-ไมม-ี
 การถือหุนไขวระหวางกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีโครงสรางการถือหุนไขวระหวางกัน
 การออกหลักทรัพยอื่น
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant)
ชื่อหลักทรัพย

รายละเอียด

ใบสํ าคั ญแสดงสิทธิที่จ ะซื้ อหุ น - บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 229,982,259 หนวย
สามัญ ครั้งที่ 1
- จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับ 300,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท)
(RWI-W1)
- ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผูถือและโอนเปลี่ยนมือได
- อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกและเสนอขาย
- วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 30 มิถุนายน 2558
- เสนอขายใหกับผูถือหุนสามัญเดิม ของบริษัทในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท
- วันกําหนดการใชสิทธิ คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของทุกป ในกรณีที่วนั กําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให
เลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง
- วันใชสิทธิครั้งแรก คือวันที่ 15 มีนาคม 2559
- วันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือวันที่ 29 มิถุนายน 2561
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 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดเวนแตในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด

2. โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการของบริษัทประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

รวมถึงกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบไดและเปนการถวงดุลระหวางกัน หลังจาก
การประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
ในป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดย อย จํา นวน 3 ชุด และมอบหมายอํา นาจหนาที่ ความรับผิ ดชอบไวอยา งชัด เจน ขอบั งคั บของบริษัทกํา หนดให บริ ษัทมี
คณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
4
2
3
9

จํานวน (คน)
หญิง
-

รวม
4
2
3
9

สัดสวน
รอยละ
44.45
22.22
33.33
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเปนสัดสวน
ตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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คณะกรรมการบริษัท
ณ 31 ธั น วาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ ป รากฏชื่ อ ในหนั ง สื อ รั บ รองของกระทรวงพาณิ ช ย มี จํ า นวน 9 คน
ประกอบดวย
รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายวุฒิชัย
2. นายวรวิทย

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวิมล

3. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

4. รศ. ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

5. นายมณฑล
6. นายพิพิธ
7. นายสุทิน

เชตุวัลลภกุล
เชาววิศิษฐ
1/
เผด็จภัย
ลีนะบรรจง
ศรศึก

8. นายธีรชัย
9. นายเจษฎา

ตําแหนง

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

22 กันยายน 2551
24 เมษายน 2552

จํานวนป
ดํารงตําแหนง
10 ป
9 ป

26 กุมภาพันธ 2556

5 ป

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13 สิงหาคม 2556

5 ป

1 เมษายน 2553
20 เมษายน 2555
24 กุมภาพันธ 2559

8 ป
6 ป
2 ป

กรรมการ
กรรมการ

24 กุมภาพันธ 2559
21 กุมภาพันธ 2561

2 ป
10 เดือน 11 วัน

หมายเหตุ: 1/ ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม2561
ป 2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

20

เพิ่ม (ลด) ระหวาง
ป 2560
รายชื่อกรรมการบริษัท
และผูบริหาร
กรรมการ/ คูสมรส กรรมการ/ คูสมรส กรรมการ/
ผูบริหาร
ผูบริหาร
ผูบริหาร
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
นายวรวิทย
ศิริวัฒนวิมล
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
รศ. ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
นายสุทิน
เผด็จภัย
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
นายเจษฎา
ศรศึก
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
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ป 2561
คูสมรส

รวม

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
ไมมี
450

คิดเปน
%
0.00
0.00
0.00

ป 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท
และผูบริหาร
10. นางสาวอุศรา
11. นายอุดม
12. นางสาวนงนุช
13. นายนรเศรษฐ
14. นายเสนห
15. นายสิปปวิชญ

ภัตตาตั้ง
ตั้งเดชธีรชัย
คําไชยเทพ
ทาวะไล
เจริญสุข
เบาดี

เพิ่ม (ลด) ระหวาง
ป 2560
กรรมการ/ คูสมรส กรรมการ/ คูสมรส กรรมการ/
ผูบริหาร
ผูบริหาร
ผูบริหาร
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ป 2561
คูสมรส

รวม

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

450
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

คิดเปน
%
0.00
-

หมายเหตุ : - ไมนับคูสมรส และบุตร เนือ่ งจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน
- ลําดับที่ 11-15 เปนผูบริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามและทําการแทนบริษัท คือนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล หรือนายธีรชัย ลีนะบรรจง และประทับตราสําคัญของบริษัท
องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 16 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย
กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
 วิธีการแตงตั้ง
- ผานที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 17 กําหนดใหกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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- ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเขาเปนกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเปนเขาเปนกรรมการ
แทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตอง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
 วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 18 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการ
ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลง
กันเองเปนวิธีอื่น ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
- การออกนอกวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 19 กําหนดใหกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระขอ 18 ดังนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 22 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออก
จากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจําป
2. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหนาที่ใหแกคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบัติ
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4. พิจารณาแตงตั้งและเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กํากับ ดูแลและจั ดการแก ไขปญ หาความขัดแย งทางผลประโยชน ของกรรมการบริษัท ผูบ ริหารรวมทั้งการใช
ทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสินใหคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงินบริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิการจัดหาแหลงเงินกูระยะ
ยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
15. พิจ ารณาและอนุมั ติก ารปรั บสภาพ ขาย ทํา ลาย ตัด บัญ ชี ซึ่งทรั พย สิน ถาวรเสื่ อมสภาพไม สามารถใชงานได
ในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวนและ/หรือการทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือลาสมัยในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
17. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ หลักทรัพยอื่น
ใดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุนหรือหลักทรัพยอื่นที่มีความนาเชื่อถือ
ที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
18. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย
19. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
20. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนและเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทั่วไป และ/หรือเงินปนผล
ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
21. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
22. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ
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1. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทแม และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติต ามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เปนตน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัท ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการบริษัทหรือผูบริหารของบริษัทในกลุม บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ต เวิรค จํากัด (มหาชน) โดยทําหนาที่ในการ
ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามอํานาจหนาที่ที่มีและไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ในป 2561 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารจํานวน 6 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1. นายวุฒิชัย
2. นายสุทิน

ลีนะบรรจง
เผด็จภัย

3. นายเจษฎา

ศรศึก

4. นายพิพิธ
5. นายนรเศรษฐ

เชาววิศิษฐ
ทาวะไล

6. นางสาวอุศรา

ภัตตาตั้ง

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ลาออกเมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2561)
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561และ
ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561)
กรรมการบริหาร

ในป 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในแตละครั้งจะมี
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทเขารวมประชุม เพื่อรับฟงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
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อํานาจ-หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทรวม กําหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจาย
ประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุม คณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพย ไมวาจะเปนการซื้อทรัพยสินถาวร เครื่องใชสํานักงาน
การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวรการเชา/เชาซื้อทรัพยสินเกินกวางบประมาณ ใน
วงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
6. ให คํ า แนะนํ า การขยายธุ ร กิ จ ในหลั ก การและการร ว มทุ น กั บ บุ ค คลอื่ น โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท ใน
วงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่นในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติในวงเงินไมเกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
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13. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยใหมี
อํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่งจายบัญชี
ของธนาคารตางๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
14. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่
อยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ หนวยลงทุนในตราสารหนี้ในมูลคาการ
ลงทุนในแตละสวนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไวโดยอาจมอบหมายใหกรรมการบริหารคนใดคน
หนึ่งทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
16. พิจารณาเพิ่ม หรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
17. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชือ่ ลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัทแม และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ/หรือ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีค วามเปนอิสระและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) กําหนด โดยมีหนาที่ ความรับผิดชอบ และมีบทบาทการ
ปฏิบัติงานในฐานะที่เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดูแลกํากับกิจการใหเปนไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอตอสาธารณชนและผูถือหุน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังนี้
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นายวรวิทย

ศิริวัฒนวิมล

2.นายวิเชียร

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูด านการเงิน

โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูด านบัญชีและการเงิน

3. รศ.ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและ
มีความรูด านวิศวกรรม

นายคมวุฒิ

พรนราดล

เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป นับตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2561 - วันที่ 22 เมษายน 2564
โดยนายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล และนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล เปนผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกทาน ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยในป 2561
มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชุมครั้งที่

วัน / เดือน / ป

สาระสําคัญของการประชุม

1

31 มกราคม 2561

- สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- สอบทานการปฏิบตั ิหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เสนอแตงตั้งผูส อบบัญชีและอนุมตั คิ าตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2561
- อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในสําหรับป 2561
- จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

2

21 กุมภาพันธ 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ประจําป 2560
- การหารือรวมกันกับผูส อบบัญชีของบริษัท
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 4/2560
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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ประชุมครั้งที่

วัน / เดือน / ป

สาระสําคัญของการประชุม

3

15 พฤษภาคม 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 1/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4

10 สิงหาคม 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 2/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

5

12 พฤศจิกายน 2561

- พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอรางรายงานการตรวจสอบของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
- รับทราบผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ไตรมาสที่ 3/2561
- รับทราบขอรองเรียนดานการทุจริตและคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากรและความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ความดีความชอบ และ
การเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานหลักนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดําเนินการใหฝายบริหารจัดทํา
กระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
ในการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสม หรือในประเด็นอื่นๆ ดวย
5. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
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7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
8. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินกรณีที่มีนัยสําคัญ ใหมีความถูกตองครบถวน
9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
10. สอบทานความถู ก ต อ งและประสิ ท ธิ ผ ลของเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ รายงานทางการเงิ น และ
การควบคุมภายใน
11. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
12. สอบทานและให ความเห็ นต อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
13. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
การปองกันการเกิดโอกาสทุจริต
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปน
15. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
17. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พรอม
ทั้งปญหาและอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให
คณะกรรมการบริษัททราบทุกป
18. คณะกรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รูปแบบและหลักเกณฑการจายผลตอบแทนของคณะกรรมการ, กรรมการ และผูบริหารระดับสูง
ในป 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน จํานวน 4 คน ใหดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน
1. นายวรวิทย
ศิริวัฒนวิมล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน
4. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
นายฐานพันธ
ทรัพยสาคร

ตําแหนง
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

อํานาจ-หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน
2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปนธรรมและ
เปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรู ปแบบการจา ยค า ตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท โดยพิจ ารณาจํ านวนเงินและสั ด ส วนการจ า ย
คาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่เกี่ยวของ
6. พิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ
และคาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติและใหคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและคาตอบแทนแก ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน
เจาหนาที่บริหาร / กรรมการผูจัดการ
7. กําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ และนําเสนอคาตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูบริหารของบริษัท มีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
บังคับบัญชาฝายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ในป 2559 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ 2559 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
นายสุทิน เผด็จภัย เปนกรรมการผูจัดการ
และในป 2561 มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3/2561 เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ งหาคม 2561 ได มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนรักษาการกรรมการผูจัดการ แทนนายสุทิน เผด็จภัย ซึ่งไดลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
อํานาจ-หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารและ
ดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจางการโยกยาย การถอดถอน การ
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ตํ า แหนงผู บริ ห ารในระดั บต า งๆของบริ ษัท ซึ่ งมิ ไ ด ดํ า รงตํ า แหนงกรรมการบริ ห าร และไม ร วมถึงประธาน
กรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซื้อทรัพยสิน เครื่องใชสํานักงาน ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาปกติที่เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถ ใชงานได มีมูลคาทางบัญชี
รวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
10. พิจ ารณาและอนุมั ติ งบประมาณในการส งพนัก งานไปศึ กษา อบรม ดู งาน หรื อไปแสดงสิ น ค า ของบริ ษั ท
ภายในประเทศ
11. พิจ ารณาและอนุมัติ งบประมาณในการส งพนักงานไปศึกษา อบรม ดู งาน หรือไปแสดงสิ นค า ของบริ ษัทที่
ตางประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
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13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของ
บริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทยอยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของประชาชน
และขอบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของ
บริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
18. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่กรรมการ
ผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
แม และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

สรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุมในป 2561
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ได
กําหนดตารางการประชุมตามปกติของแตละคณะไวเปนการลวงหนา 1 ป และอาจนัดหมายเพิ่ม เติม เปนการประชุมพิเศษตาม
ความจําเปน คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมโดยการเขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
การประชุมของคณะกรรมการ
แตละชุด
สามัญผูถือหุนประจําป 2561
วิสามัญผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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ป 2561
รวมจํานวนครั้งทั้งสิ้น
1
4
5
11
2

หมายเหตุ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

ลีนะบรรจง
ศิริวัฒนวิมล
โสพรรณพนิชกุล
อุดมวรรัตน
เผด็จภัย 1/
ศรศึก 2/
เชตุวัลลภกุล
ลีนะบรรจง
เชาววิศิษฐ
ภัตตาตั้ง
ทาวะไล 3/

กรรมการ
บริษัท

1. นายวุฒิชัย
2. นายวรวิทย
3. นายวิเชียร
4. รศ. ดร.พิสณฑ
5. นายสุทิน
6. นายเจษฎา
7. นายมณฑล
8. นายธีรชัย
9. นายพิพิธ
10. นางสาวอุศรา
11. นายนรเศรษฐ

วิสามัญ
ผูถือหุน

รายชื่อกรรมการ

สามัญ
ผูถือหุน

การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

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

-

3/4
4/4
4/4
4/4
2/4
3/4
4/4
4/4
4/4
-

5/5
5/5
5/5
-

11/11
6/11
9/11
11/11
11/11
5/11

2/2
2/2
2/2
2/2
-

1/ ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561
3/ ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินในป 2561
ก) คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทไดจายคาตอบแทนกรรมการ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 21 กุม ภาพันธ 2561 โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุม ภาพันธ 2561 และ
อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เปนวงเงินรวม 1,950,000.- บาท โดยกลั่นกรอง
รายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน ดังนี้
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(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริษัทที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมใน
การเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไดรับคาเบี้ยประชุมในการ
เขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.- บาท
 คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.- บาท
(3) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัท
ในเครือจะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.- บาทแทน
 คา เบี้ย ประชุม กรรมการพิจารณาค า ตอบแทน ครั้ งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สํา หรับ กรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทใน
เครือจะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.- บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
 คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการบริหาร
ที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใดที่ไดรับ
เงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการแตละชุดตามความเปนจริงเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 840,000.บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รวม

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
- รักษาการกรรมการผูจัดการ
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

60,000

-

10,000

-

70,000

60,000

125,000

50,000

-

235,000

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมพิจารณาคาตอบแทน
4. รศ. ดร. พิสณฑ อุดมวรรัตน
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

60,000

75,000

30,000

-

165,000

60,000

75,000

30,000

-

165,000

5. นายสุทิน เผด็จภัย
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561)

10,000

-

-

-

10,000
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-

90,000

135,000

20,000

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

10. นายนรเศรษฐ ทาวะไล
- กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
และลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561)
11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
- กรรมการบริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

355,000

275,000

120,000

90,000

840,000

9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
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รวม

-

คณะกรรมการ
บริหาร

45,000

คณะกรรมการ
พิจารณา
คาตอบแทน

6. นายเจษฎา ศรศึก
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
(ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561)
7. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ/
ตําแหนง

คณะกรรมการ
บริษัท

คาตอบแทน (บาท)

ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการ และผูบริหารในระดับเทียบเทา
รายที่สี่ทุกราย มีดังนี้
คาตอบแทนรวม
เงินเดือน เงินพิเศษ คาเชาบาน
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํ ารองเลี้ ยงชีพและ
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

ป 2561
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
8.41

ป2560
จํานวน จํานวนเงิน
คน
(ลานบาท)
6
8.63

ค) คาตอบแทนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโยบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจาก
บริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท
(1) คาตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท
- ไมมี (2) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
กรรมการบริหารและผูบริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผูจัดการลงมา และผูบริหารในระดับเทียบเทารายที่สี่ทกุ
ราย มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยผูบริหารที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุก
เดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตราเดียวกันดวย หากเดือนใดสมาชิกไมไดสะสมเงิน
เขากองทุน นายจางไมตองจายเงินสมทบใหสมาชิกผูนั้นในเดือนนั้นๆเมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวน
เฉลี่ยผลประโยชนสุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน
จํานวนพนักงานทั้งหมด
รายการ
จํานวนพนักงาน
- สํานักงาน
- สายการผลิต
รวม

ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558
50
131
181

38

52
112
164

46
93
139

50
80
130

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน
ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวน
เงินรวม 71.24 ลานบาท
เงินเดือนและคาแรง
คาตอบแทนรายเดือนที่จายใหพนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานใหกับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตําแหนง
งาน หนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอองคกร
โบนัส
เงินพิเศษที่จายใหพนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบในปนั้น โดยไมมีการกําหนดเปนอัตราตายตัว
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการที่จัดใหพนักงาน และเปนการสงเสริมการออมเงิน รวมทั้งเปน
แรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบ
กองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง โดยสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 เชนเดียวกันดวย เมื่อสมาชิก
สิ้นสภาพลงสมาชิกจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
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รายการระหวางกัน
1 การเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน มีดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ

บริษัท แคปปทอล
บริษัทแมถือหุน
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค รอยละ 72.18
(มหาชน) (CEN)
และมีกรรมการ
รวมกัน
บริษัท เอื้อวิทยา
จํากัด (มหาชน)
(UWC)

ประเภทรายการ

มูลคารายการ
(ลานบาท)

- คาบริการงาน
ตรวจสอบภายใน

0.720

- คาใชจายคาง
จาย

0.192

- รายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินให
บมจ. แคปปทอล
กูยืมระยะสั้น
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
จํานวน 28.50
(CEN) และมี
ลานบาท
กรรมการและผูถือหุน
รวมกัน
บริษัทยอยภายใต

- รายไดคางรับ

1.397

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน อีกทั้งเพื่อใหมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในบริษัท

บริษัทฯ ใหบริษัทที่เกี่ยวของใชวงเงิน
สินเชื่อ เนื่องจากเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินงาน โดยเรียกเก็บ
รายไดจากการใหกูยืมเงินระยะสั้น ใน
อัตราใกลเคียงกับเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน

0.119

2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันในปที่ผานมาทั้งหมดเปนไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีนโยบายในการทํารายการ
ดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งดานนโยบายการกําหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาตลาดหรือเปนไปตามสัญญาที่ได
ตกลงกันไวเปนสําคัญ ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวามีความเปนธรรมและสมเหตุสมผลแลว

3 มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เปนธุรกรรมปกติ และมีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขทางการคาทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่วิญูชน
จะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปน
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ทั้งนี้ฝายจัดการตองรายงานธุรกรรมภายใตเงื่อนไขดังกลาวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาส

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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รายการระหวางกันที่มิใชรายการปกติ หากมิไดมีขนาดของรายการซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว จะตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทกอนเปน
ลําดับแรก และถาขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยูในอํานาจหนาที่ที่จะสามารถอนุมตั ิได การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
จะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผูมีสวนไดเสียไมเขา รวมประชุมและมิไดออกเสียงลงคะแนน แตถา ขนาดของรายการระหวา งกันมี
ขนาดที่เ กิ นอํา นาจหนา ที่ของคณะกรรมการบริ ห ารที่จ ะอนุ มัติ ได คณะกรรมการบริ หารจะสรุ ปมติของที่ประชุม เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยูดวยพิจารณาอนุมัติตอไป โดยผูที่มีสวนไดเสียไมเขารวมประชุมและ
มิไดออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ระหวา งกันอยา งเหมาะสม โดยผา นการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรั บรายการที่กําหนดไวตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอสาธารณชนใหมีความถูกตอง
และครบถวน

4 แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันยังคงดําเนินตอไป จะมีปริมาณมากขึ้นหรือนอยลงขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ สําหรับรายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และกรรมการจะตอง
ไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการ
ดังกลา วตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา ดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ
บริษัท

39

40

รายงานประจําปี 2561

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบรวมกัน โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของงานจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
1. กลยุทธและเปาหมาย ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูกตองเชื่อถือได
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่สอดคลองกับกฎหมายและ
ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน
เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่กํากับการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลที่ดี สรางมูลคาเพิ่ม สรางความมั่นใจ ใหกับ
หนวยงานของรัฐ และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการบริ ษัทได ส อบทานและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
ใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่มีการพัฒนากรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) หรือที่
เรียกวา “COSO ERM Framework” ใชเปนเครื่องมือของฝายจัดการในการพัฒนากระบวนการตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุ ม ภายใน ครอบคลุ ม แนวทางการกํ า หนดนโยบายบริ ห ารงานการดํ า เนิ น งาน การบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
สรุปสาระสําคัญดังนี้
1. ดานการควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
บริษัทมีโครงสรางองคกร และสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตล ะฝายอยางแนชัด เพื่อประโยชนในการติดตามตรวจสอบในการ
ดําเนินงาน บริษัทไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานหลักและมีการปรับปรุงระบบงานยอยเพื่อใหมีประสิทธิภาพที่รัดกุม
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และลดการทํางานที่ซ้ําซอน เพื่อใหทุกฝายปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่
ชัดเจนในแตละปโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแขงขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผล
งานไวอยางชัดเจน
2. ดานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทได มีการติ ดตามปจ จัยความเสี่ ยงต างๆ เชน แนวโน มการเปลี่ยนแปลงทางด านภาษีอากร อัตราแลกเปลี่ย น
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและตนทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการใหธุรกิจคงสภาพดําเนินการอยูได และไดมีการ
สื่อสารใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณโดยการประชุมพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปสถานการณ
สภาพแวดลอมและการดําเนินการของกิจการรวมทั้งปจจัยความเสี่ยงที่จะมีตอผลการดําเนินงาน ตอการขาย ตอตนทุนและการทํา
กําไรของบริษัทอยางสม่ําเสมอในแตละหนวยงานผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้นๆ จะเปนผูรับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับหนวยงานของตน เพื่อหามาตรการปองกัน และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอกิจการและพนักงานที่
องคกรยอมรับได และไมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทเปนสําคัญ
3. ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการและฝายบริหารตามลําดับ ขั้นไวอยาง
ชัดเจน รวมถึงกําหนดอํานาจในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแตระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีความโปรงใส ดูแลผลประโยชนใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย และไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและผลประโยชนทับซอน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการ และผูบริหาร
บริษัทไดมีมาตรการในการอนุมัติ โดยตองผานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูอนุมัติตองไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว
โดยธุรกรรมนั้นตองกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับบริษัททั้งนี้มีเลขานุการบริษัทและฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุน
สัมพันธของบริษัททําหนาที่ในการติดตามและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดไดอยางเหมาะสม
4. ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
บริษัทมีการบริหารงานโดยนําระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร ที่ทันสมัยและมีระบบการ
สื่อสารภายใน ภายนอกองคกร ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยางถูกตองทันเวลา มีระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความ
ถูกตองยอนหลังได และไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนองคกรใหมีความคลองตัวและเพิ่มศักยภาพ
ในระบบงานและตอบสนองตอการเติบโตของบริษัทที่เห็นไดอยางชัดเจน
บริษัทมีชองทางการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วถึงทั้งองคกรโดยขอมูลที่
สําคัญจะถูกถายทอดจากผูบริหารระดับสูงลงสูพนักงานไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีชองทางการสื่อสารจากพนักงานขึ้นตรงสูผูบริหาร
ระดับสูงไดอีกดวย
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5. ดานระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหมั่นใจไดวา มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้น
มีประสิทธิผลอยูเสมอ สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทไดจัดใหพนักงานระดับหัวหนา
งานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และยังจัดใหมีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ทั้ ง นี้ ฝ า ยบริ ห ารใส ใ จต อ การบริ ห ารจั ด การที่ ร วดเร็ ว และสั ม ฤทธิ์ ผ ลตรงตามเป า หมาย สามารถรายงานผลต อ
คณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนอิสระและครบถวนเพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปน
เครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม มี
ความเปนอิสระเพียงพอ สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานและงานที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ผูตรวจสอบภายในไดประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและรายงาน
ประเด็นที่ตองมีการแกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็น
วาจําเปนสําหรับการประกอบกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดประเมินการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปได
วา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ ดานการควบคุมภายในองคกร ดานการ
ประเมินความเสี่ยง ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และดานระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแลวเชนกัน
ผูตรวจสอบภายใน บริษัทแตงตั้ง นายคมวุฒิ พรนราดล เปนพนักงานของ บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ ตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เปนผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการควบคุม
ภายใน โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสําคัญอยาง
เพียงพอ เพื่อใหมีระบบงานหรือกระบวนการทํางาน มีการจัดการอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูบริหารทุกสวนงานมี
สวนรวมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง / แกไข ใหมีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคลองนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ ทั้งนี้ หัวหนางานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ (โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
หัวหนางานตรวจสอบภายใน (ปรากฏในเอกสารแนบ 3)
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

43

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจ ารณาค า ตอบแทน บริ ษัท ระยองไวร อิ น ดั ส ตรีส จํ า กั ด (มหาชน) ได รั บ การแต งตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมี
1.
2.
3.
4.

นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ทั้ ง นี้ใ นป 2561 มี ก ารประชุม คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทน จํ านวน 2 ครั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา
ค า ตอบแทนมี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ท บทวนผลประโยชน ต อบแทนของ
คณะกรรมการชุดตางๆ และกรรมการผูจัดการ โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการที่
เปนธรรมและสมเหตุสมผล
อนึ่ง ในการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ คํานึงถึงขนาดของธุรกิจ
ความเหมาะสมของจํานวนกรรมการ และเปรียบเทียบอางอิ งจากอุ ตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมดวย

ในนามคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

( นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล )
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
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43

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง :
วันที่ 22 กันยายน 2551

1. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
ตําแหนง :
 ประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอานาจลงนาม
ผูกพัน
 กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
 รักษาการกรรมการผูจัดการ

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

54

(ป)

อายุ

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุน 78/2009
 Financial Statements for Directors
(FSD) รุน 4/2009

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ปริญญาโทสาขากฎหมายธุรกิจ
คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา
450 หุน
คิดเปน
0.0001%

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท
เปนลูกพี่ลูกนอง
กับนายธีรชัย
ลีนะบรรจง

ระหวาง
ผูบริหาร

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ตําแหนง

ประสบการณ

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ป 2551 – ปจจุบัน
ป 2553 – ปจจุบัน
ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2560 – ปจจุบัน
ป 2560 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน จํานวน 11 แหง

ป 2551- ปจจุบัน

ป 2551- ปจจุบัน

บริษัท

Interglob Investment Co.,Ltd.

UWC (Cambodia) Co.,Ltd.

บจก. สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี อําพัน ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ กรีน เอนเนยยี่

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บจก.ไปปไลน เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอ็นเนซอล

บมจ.เอื้อวิทยา

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 บริษัท

ชวงเวลา

ขอมูลสวนบุคคลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 เมษายน 2552

2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
ตําแหนง :
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

58

60

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุน
104/2013

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 21/2004
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมม-ี

-ไมม-ี

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ตําแหนง

ประธานกรรมการ

บจก. วี เอส เอส เอ็น

บริษัท

ที่ปรึกษา
เจาของและหัวหนาสํานักงาน
ที่ปรึกษา

ป 2540 – ปจจุบัน
ป 2535 – ปจจุบัน
ป 2535 – ปจจุบัน

บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอรเนชั่นแน
ลฟูด กรุป
สํานักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข
บจก. อาศาบางกอก

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน –ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 5 แหง
ป 2554 – ปจจุบัน
กรรมการ
นิติบุคคล หมูบานจัดสรรกลาง
เมืองเดอปารีส รัชวิภา
ป 2550 – ปจจุบัน
ที่ปรึกษา
บจก. ลาชูเล คอสเมติคส(ประเทศไทย)

ป 2550 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน –ไมม-ี

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมี-

ชวงเวลา

ประสบการณ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

5. นายสุทิน เผด็จภัย
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน
 กรรมการผูจัดการ

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

4. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

60

45

อายุ
(ป)

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 53/2006

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 107/2014
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโครงสราง สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเซีย

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา Tokyo
Institute of Technology Tokyo, Japan

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมม-ี

-ไมม-ี

สัดสวน
การถือหุน
ในบริษัท

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร
ตําแหนง

บริษัท

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2553 – ปจจุบัน
ประธานบริษัท
บจก.เอสบีที คอนซัลแตนท แอนด
มารเก็ตติ้ง

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมม-ี

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม -ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2554 - ปจจุบัน
รองศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ชวงเวลา

ประสบการณ
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รุน 82/2010

 Director Accreditation Program (DAP)

(IOD)

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

วันที่ 1 เมษายน 2553

รามคําแหง

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 ปริญญาโท สาขาการบัญชี

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ

50

คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที่ไดรับการแตงตั้ง :

ผูกพัน

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

 กรรมการบริษัท

ตําแหนง

6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

0.0001%

คิดเปน

450 หุน

-ไมม-ี

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
ถือหุนใน
บริษัท
ระหวางผูบริหาร
ตําแหนง

คาตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณา

รองกรรมการผูจัดการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ป 2555 – ปจจุบัน
ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2559 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

ป 2553 – ปจจุบัน

ป 2553 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน จํานวน 9 บริษัท

ป 2557 – ปจจุบัน

ป 2553 – ปจจุบัน

ป 2553 – ปจจุบัน

บริษัท

บจก.สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซึ อําพัน ไบโอแมส

บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ กรีน เอนเนอยี่

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บจก.ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.เอ็นเนซอล

บมจ. เอื้อวิทยา

เน็ตเวิรค

บมจ.แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 แหง

ชวงเวลา

ประสบการณ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559

7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

47

อายุ
(ป)

 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 104/2013

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
(เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ไมม-ี

เปนลูกพี่ลูกนอง
กับนายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
ถือหุนใน
บริษัท
ระหวางผูบริหาร
ตําแหนง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ป 2556 – ปจจุบัน
ป 2558 – ปจจุบัน
ป 2559 – ปจจุบัน
ป 2560 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ป 2560 – ปจจุบัน
ป 2560 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

ป 2559 - ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ป 2559 - ปจจุบัน

ป 2559 - ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

ป 2558 – ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ป 2558 – ปจจุบัน

ป 2559 - ปจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ป 2558 – ปจจุบัน

ป 2558 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน จํานวน 10 แหง

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร

ป 2556–ปจจุบัน

บริษัท

Inter global investment
Co.,Ltd.

UWC (Combodia) Co.,Ltd.

บจก.สตึก ไบโอแมส

บจก.ยูดับลิวซี อําพัน ไบโอแมส

บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส

บจก.เอ็นเนซอล

บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร

บจก.ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส

บจก.พาราไดซ กรีนเอนเนอยี่

บจก.เอเวอรกรีน ไบโอแมส

บมจ.ไดแมท (สยาม)

บมจ. เอื้อวิทยา

บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 3 แหง

ชวงเวลา

ประสบการณ
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รายงานประจําปี 2561

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 20 เมษายน 2555

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 79/2009
 Company Secretary Program (CSP)
รุนที่ 53/2013

 Master of Business Administration
American Intercontinental University,
Georgia USA
 Bachelor of Science David Lipscomb
University, Tennesee USA
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9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 เลขานุการบริษัท
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 107/2014
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คุณวุฒิทางการศึกษา

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561

8. นายเจษฎา ศรศึก
ตําแหนง
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

450 หุน
คิดเปน
0.000075%

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
-ไมม-ี

-ไมม-ี

บริษัท

ป 2549 – ปจจุบัน

บรรณาธิการ

AP Research Publishing Co.,Ltd.

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง
ป 2549 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
Agriculture Prospect Co.,Ltd.

ประสบการณ
ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี -

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
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วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2561

ตําแหนง
 ผูอ ํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน

12. นางสาวนงนุช คําไชยเทพ

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2561

11. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย
ตําแหนง
 ผูอ ํานวยการฝายขายและ
การตลาด

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
ตําแหนง
 กรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

42

52

50

อายุ
(ป)

ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
รุน 111/2014

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี – การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมม-ี

-ไมม-ี

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
450 หุน
คิดเปน
0.000075%

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ผูอํานวยการอาวุโสฝายขายและ

ป 2561 – ปจจุบัน

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ป 2561 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี-

ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ป 2556 – 2561

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี-

การตลาด

ผูจัดการอาวุโสฝายขาย

-ไมมี -

ป 2556 – 2561

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

ประสบการณ
ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 1 แหง
ป 2557 – ปจจุบัน
กรรมการบริษัท
บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการบริหาร
เน็ตเวิรค
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี -

52

รายงานประจําปี 2561

หมายเหตุ :

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 เมษายน 2561
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54

54

 ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
ฉะเชิงเทรา

 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ไมม-ี

-ไมม-ี

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท
-ไมม-ี

-ไมม-ี

-ไมม-ี

ผูจัดการอาวุโสฝายเทคโนโลยีฯ

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ผูจัดการอาวุโสฝายผลิตและ
วิศวกรรมการผลิต
ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี-

ป 2561 – ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมี-

ป 2559– ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง

ประสบการณ
ความสัมพันธทาง
ครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ระหวางผูบริหาร
-ไมม-ี
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง
ป 2560– ปจจุบัน
ผูอํานวยการโรงงาน
ดํารงตําแหนงในบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน -ไมมีดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน -ไมมี-

1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที่ 1-9, ผูบริหาร ลําดับที่ 10-15 และเลขานุการบริษัท ลําดับที่ 9
2. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8
3. สัดสวนการถือหุนบริษัท ไมนับรวมคูสมรส และบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน
4. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 15 ทาน
-ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 15 ทาน
-ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซงึ่ ไดกระทําโดยสุจริต6. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทั้งหมด 15 ทาน
-ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบป 2561-

15. นายสิปปวิชญ เบาดี
ตําแหนง
 ผูจัดการอาวุโส ฝายผลิตและ
วิศวกรรมการผลิต

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 1 มีนาคม 2559

14. นายเสนห เจริญสุข
ตําแหนง
 ผูจัดการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีฯ

วันที่ไดรับการแตงตั้ง
วันที่ 8 สิงหาคม 2560

13. นายนรเศรษฐ ทาวะไล
ตําแหนง
 ผูอํานวยการโรงงาน

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

อายุ
(ป)

บมจ. ระยองไวรอินดัสตรีส

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรีส

บมจ.ระยองไวร อินดัสตรีส

บริษัท

คณะกรรมการ
Board of Directors

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
Mr. Wutichai Leenabanchong

2. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
Mr. Worawit Siriwatwimol

3. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
Mr. Wichian Sopanpanichkul

4. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน
Associate Professor
Pison Udomworarat

ประธานกรรมการบริษัท
Chairman of the Board
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of Executive Director
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
Remuneration Committee
รักษาการกรรมการผูจัดการ
Acting Manager Director
กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of Audit Committee
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
Chairman of Remuneration Committee
กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
Remuneration Committee
กรรมการบริษัท
Director
กรรมการอิสระ
Independent Director
กรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
Remuneration Committee

5. นายเจษฎา ศรศึก
Mr. Jessada Sornsuk

กรรมการบริษัท
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
6. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริษัท
Mr. Monthon Chatuwallopkul Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
กรรมการบริษัท
Mr. Teerachai Leenabanchong Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
8. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
กรรมการบริษัท
Mr. Pipit Jaovisidha
Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
เลขานุการบริษัท
Corporate Secretary
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
1.

ขอมูลบริษัท

ชื่อบริษัทภาษาไทย

:

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

:

Rayong Wire Industries Public Company Limited

เลขที่ทะเบียนบริษัท

:

0107552000111

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจําหนาย
(1) ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรือ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง
(Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรือ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเชื่อมเปลือยใชเชื่อมเหล็กกลาละมุลดวยอารกโดยมีกาซปกคลุม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรือ GMAW)
(4) ลวดสปริง(Hard Drawn Wire หรือ “HDW”)
(5) ลวดเหล็กกลาคารบอนต่าํ
(Ordinary Low Carbon Steel wire หรือ “OLC”)
(6) ตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (Wire Mesh)

ที่ตั้งสํานักงาน

:

สํานักงานใหญ และโรงงานผลิต
เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

โทรศัพท

:

038-684-522-7

โทรสาร

:

038-684-490
สํานักงานสาขา
เลขที่ 1011 ชั้น17 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท

:

0-2049-1001-4

โทรสาร

:

0-2049-1005-6

เว็บไซต

:

www.rwi.co.th
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จํานวนหุนที่จําหนาย

:

ทุนจดทะเบียน 450,000,000 บาท และทุนชํา ระแลว 318,182,593 บาท แบงเปนหุ น
สามัญ 636,365,186 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

6.1.2

การลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
-ไมม-ี

6.1.3

บุคคลอางอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9001

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

:

- ดร.สุวจั จชัย เมฆะอํานวยชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
- นายวัลลภ วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
เอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้น 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท : 02 034-0000 โทรสาร : 02 034 0100

4. ขอมูลสําคัญอื่น
-ไมม-ี
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การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ มีความสามารถในการแขงขันและเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อสรางความ
เจริญ เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแกผูถือหุน โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี
โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใชในการวางแผนและการดําเนินงาน ขณะเดียวกันไดเสริมสรางให
ผูบริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน มีการแบงปนและใชสติปญญาในการดําเนินงาน พรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุลและยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการ และไดมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําทุกป ซึ่งบริษัทเห็นวาหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทยังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
ดังนั้น หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบดวย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณพนักงาน คูมือพนักงาน และ นโยบายตอตนการทุจริตและคอรรัปชั่น ไดมีการทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสม
เปนประจํา ซึ่งบริษัทเห็นวายังเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันโดยบริษัทไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน กําหนดใหมีแนวปฏิบัติดังนี้
การเขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ดวยเห็นถึงความสําคัญของการตอตานการทุจริต และเพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทไดมีสวน
รวมแสดงเจตนารมณโดยเขารวมกิจกรรมรณรงคกับภาคีเครือขายของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด จึงเห็นควรกําหนดนโยบายใหมีแนวปฏิบัติการตอตานคอรรัปชั่น โดยจะดําเนินการปรับปรุงคูมือนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ในเรื่อง “การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และการใหหรือรับ
สินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ” และ “การใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเกิดการ
ตอตานการทุจริตในวงกวาง
และเพื่อระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอยางโปรงใสของบริษัท ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทใหบริษัทประกาศ
เจตนารมณในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งไดผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น บริษัทจึงกําหนดให กรรมการผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานของบริษัทจะไมเรียกรอง หรือรับ
ของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากลูกคา คูคา ผูรับเหมา หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทไมวากรณีใดๆ รวมถึง
ดําเนินการจัดใหมีชองทางในการรายงานหากมีการการกระทําที่เขาขาย หรือสุมเสี่ยงในลักษณะดังกลาว และกําหนดมาตรการใน
การคุมครองบุคคลใดๆ ที่รองเรียนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และจรรยาบรรณ
พนักงาน
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถ ที่จะแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอ
รองเรียนอยางเสมอภาคโปรงใสและเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะ
ถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผานชองทาง ดังนี้
1. แจงผานชองทาง อีเมลของ
1.1. กรรมการผูจดั การ ที่ wutichai@rwi.co.th
1.2. เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. สงไปรษณีย ปดผนึก มายัง
2.1. คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
การสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน สงผลบริษัทสามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดี โดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
และสามารถปรับตัวภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดแนวปฏิบัติ คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทได เป ดโอกาสให ถือหุ นมีส วนในการดู แลกิจการและใหค วามเห็ นเกี่ยวกับการดํ าเนิ นกิจการให มากขึ้น โดยให
ความสําคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการประชุมผูถือหุน ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม
และบทบาทและการเขารวมประชุมของประธานและกรรมการชุดยอยตางๆ ไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนได
รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอง ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของ
บริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดําเนินการในดานสิทธิของผูถือหุน เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุนไมมีการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยางเปนธรรมตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุก
กลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิ
ของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูลวันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบใน
แตละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถือหุนสะดวกตอการเดินทาง
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3. คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจําทุกปนําเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแตละคณะ
4. คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุนเพื่อใหเกิดความถูกตองรวดเร็วมีการลงมติ
เปนแตละรายการเปดโอกาสใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลและมีการใชบัตรลงคะแนน
5. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทจัดใหมีสํานักงานกฎหมายที่เปนบุคคลอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน ทํา
หนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูถือหุน นับองคประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให
การประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทเปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนใน
แตละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพรอมทั้งคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก
เสียงในทุกๆ วาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง โดยกอนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น พรอมทั้งมีการบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวในรายงานการประชุมอยางชัดเจน เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาองคประกอบของการจัดประชุม ตั้งแตการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การ
นับจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ เพื่อนับเปนองคประชุม การดําเนินการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไมมีการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุมเปนไปอยาง
โปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท
สิทธิขั้นพื้นฐาน


สิทธิในการเปนเจาของหุน การซื้อขาย หรือโอนหุน ที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ



สิทธิในการเขาร วมประชุมผู ถือหุน เพื่อใชสิ ทธิในการแสดงความคิ ดเห็ นและรวมตั ดสิ นใจโดยการออกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติเรื่องที่สําคัญที่กระทบตอบริษัท เชน การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและ
หนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ



สิทธิในการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตน



สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ



สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี



สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผูถือหุน



สิทธิการไดรับสวนแบงในผลกําไร/เงินปนผลอยางเทาเทียมกัน
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รายงานประจําปี 2561



สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันตอเหตุการณโดยบางเรื่องแมวาตาม
กฎหมายจะไมไดอยูในเกณฑที่กําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบ
บริษัทก็จะเปดเผยขอมูลนั้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
www.set.or.th และผานทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th

สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารที่สําคัญ
ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลขาวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
ทางเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.thและ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแมวาไมไดอยูใน
เกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเห็นวามีความจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรับทราบบริษัทก็จะเปดเผยขอมูล
นั้น โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ดังนี้
 บริษัทไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท รวมถึงรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุม จํานวนการถือหุนของผูถือหุนสวนนอย
 ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญ
 รายงานการประชุมผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนชองทาง
ใหผูถือหุนรับทราบและตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมคราวถัดไป
 ขอมู ลผลการดํา เนิน งาน นโยบายการบริ หารงาน การทํารายการที่เ กี่ย วโยงกันและ การซื้อขายสิน ทรั พย ที่สํ าคั ญ
ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนตอการตัดสินใจของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจและเชื่อมั่นวาโครงสรางการดําเนินงาน
มีความโปรงใส และตรวจสอบได พรอมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สราง
ผลตอบแทนแก ผูถือหุนในอัตราที่เหมาะสมและตอเนื่อง
 บริษัทไดจัดชองทางใหผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผาน E-mail : pipit@rwi.co.th หรือ
โทรศัพทสายตรง (02) 049-1001-4 ตอ 4011
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหมีการจัดการประชุมผูถือหุนที่คํานึงถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนในการเขา
รวมประชุมตามแนวทางของกฎหมาย ควบคูกับหลักปฏิบัติเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผู
ถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแตวัน
สิ้นสุดรอบปบัญชี และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน
ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไปในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผูถือตาม AGM Checklist
ทั้งนี้ในป 2561 ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญถือหุน
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การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทไดแจงมติคณะกรรมการบริษัทกําหนดการประชุมผูถือหุนประจําป 2561พรอมวาระและรายละเอียดการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ลวงหนากอนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต
ของบริษัท www.rwi.co.th และผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดสรร
เวลาในการเขารวมประชุม
2. บริษัทเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุน พรอมเอกสารประกอบการประชุมที่มีขอมูลเหมือนกับบริษัทจัดสงใหผูถือ
หุน ในรูป เอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว บ นเว็ บ ไซต ของบริ ษัท www.rwi.co.th ในวั น ที่ 21
มีนาคม 2561 เปนการลวงหนามากกวา 30 วันกอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกและมี
เวลาพิจารณาศึกษาเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสารดังกลาว
3. บริษัทมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสง
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมแนบเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา โดยจัดสงเปนการลวงหนา 22 วัน กอน
วั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ส ง ออกวั น ที่ 4 เมษายน 2561เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล
ประกอบการประชุม
กรณีผูถือหุนตางชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมฉบับ
ภาษาอังกฤษไปพรอมกับภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหผูถือหุนทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเขารวมประชุม
4. บริษัทไดลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพขาวหุนเปนเวลาติดตอกัน 3 วันและเปนเวลากอนประชุม 24 วัน คือวันที่
2-4 เมษายน 2561 เพื่อบอกกลาวแจงประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนการเขา
รวมประชุม
5. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุน ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง 23 เมษายน 2561และนําสงขั้นตอนดําเนินการในเรื่องดังกลาวพรอม
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน ผานชองทาง ดังนี้
 เว็บไซต www.rwi.co.th
 E-mail : pipit@rwi.co.th และ/หรือ walirat@rwi.co.th
 ไปรษณียลงทะเบียน สงไปยัง
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในป 2561 ไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
6. บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
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7. บริษัทแจงหลักเกณฑและขั้นตอนการเขารวมประชุมใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม พรอมแนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได และเปนแบบที่กระทรวงพาณิชย
กําหนด เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
ตามที่ระบุไวใหเปนผูรับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได
ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งนี้ บริษัทไดแจงแนว
ทางการเผยแพรดังกลาวผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกชองทางหนึ่ง
8. สําหรับผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน บริษัทเปนผูประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะตองแสดงกอนเขา
รวมประชุมเปนการลวงหนา เพื่อใหการลงทะเบียนในวันประชุมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
การปฏิบัติตอผูถือหุนในวันประชุมผูถือหุน
1. บริษัทกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอง
คอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งเปนอาคารเดียวกับที่ตั้งของสํานักงานบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโนบายสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่
จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอเพื่อใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวมการประชุมไดอยาง
สะดวก เนื่องจากอยูติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง และตอเนื่อง
จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังจากที่ไดเริ่มการประชุมแลว โดยมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ พรอมนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่
เขารวมประชุมและออกเสียงเปนตนไป เวนแตผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอื่นโดยในการลงทะเบียนบริษัทไดจัด
ใหมี
- จัดเตรียมบุคลากรอยางเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม
- จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจายไวบริการแกผูถือหุนที่มอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมสําหรับผูถือหุนทุกรายเพื่อใชในการลงคะแนนเสียง
3. กรณีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่ง
เปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขาประชุมแทนเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขารวมประชุมทุกครั้งยกเวน
เจ็บปวยหรือติดภารกิจสําคัญ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น
9 คน ซึ่งเขารวมประชุมครบทุกทาน คิดเปน 100% ประกอบดวยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน กรรมการผูจัดการ และผูบริหารสูงสุดดานบัญชี
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และการเงินของบริษัท เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของ
กับบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจําป 2561 จํานวน2คน คือ นายพิสิฐ ทางธนกุล และ
นางสาวสโรชาทองสกุล แหงสํานักงาน บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอสจํากัด และผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทประจําป 2561 จํานวน 3 คน คือ ดร. สุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย, นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที และ
นางสาวอรยา ติลกรัตนกุล และบริษัทจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมาย คือ นายณัฐวัฒน ทุมาวงศ จากบริษัทสํานักงาน
กฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด เขารวมประชุมและเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการ
ประชุมผูถือหุนดวย เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัทและมีตัวแทน
อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมสังเกตการณอีกดวย
1. กอนเริ่มการประชุมตามวาระ ผูดําเนินการประชุมทําหนาที่แจงจํานวนและสัดสวนผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม พรอมชี้แจงใหทราบถึงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัทและประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม
การแจงผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปไดดังนี้
 กําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่ง
เสียงและไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิผูถือหุนรายอื่น
 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระกระทําโดยเปดเผย มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุก
วาระ โดยบริษัทไดแจกบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนรวมประชุม และ
จะเก็บบัตรเฉพาะผูไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเปนการเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับ
เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออก เสียง และนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือ
เปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ บริษัทไดนําระบบ Barcode เปนเครื่องมือชวยนับคะแนน มีการแสดงผลการลง
มติบนจอภาพใหผูถือหุนรับทราบพรอมกัน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดทันทีหลังจาก
จบการพิจารณาแตละวาระ
2. บริษัทดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุม ไมเพิ่มวาระหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาและจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพียงพอกับการนําเสนอ
ประเด็นตางๆ ของแตละวาระ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ในแตละวาระ
หากมีผูถือหุนประสงคจะเพิ่มวาระระหวางการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
หนังสือเชิญประชุม จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 1ใน3ของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ในป 2561 ไดมีผูถือหุน 1 รายซักถาม ซึ่งผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูตอบขอซักถามดังกลาวอยาง
ชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทไดจดบันทึกไวในรายงานการประชุมทั้งคําถาม - คําตอบ เปนลายลักษณอักษร
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สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สรุปผลการลงคะแนนเสียง
ของผูถือหุนในแตละวาระ เปนดังนี้ (บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท (www.rwi.co.th)
เห็นดวย
วาระที่

ราย

1

41

3-7

42

หุน

ไมเห็นดวย
%

งดออกเสียง

บัตรเสีย

ราย

หุน

%

ราย

หุน

%

ราย

หุน

%

444,168,639 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

445,695,639 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดเปดเผยขอมูลประกอบไวใน “หนังสือนัดประชุม” ไดแก
1. การแตงตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยมีขอมูลเบื้องตน
ของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นโดยระบุไวชัดเจน หากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปน
ผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา ทั้งนี้บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
2. คาตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณากําหนด
จายเปนรายครั้งตามการเขารวมประชุม โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอวงเงินคาตอบแทนใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป แบงเปน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือคาเบี้ยประชุมและไมมีคาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นๆ และเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปน
รายบุคคลในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2 โครงการจัดการ ขอยอยเรื่องคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
3. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ความเปนอิสระ คาตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผูสอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในชวงปที่ผานมา
และความสัมพันธกับบริษัท จํานวนปที่ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีใหกับบริษัท ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวาง
ปปจจุบันกับปที่ผานมา และคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดอยูทั้งของบริษัท โดยไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งไดชี้แจงไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
และแบบ 56-1ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
4. การจายเงินปนผล : บริษัทไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไร การจายเงินปนผล ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จายระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุน (Record Date)และวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดสิทธิในการรับเงินปนผลกรณีไมจายเงินปนผลจะระบุถึงสาเหตุ
ดังกลาว
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม
ในการประชุมผูถือหุน หากมีกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสียหรือมีสวนเกี่ยวของในวาระใดกรรมการทานนั้นจะแจงตอ
ที่ประชุมเพื่อขอไมรวมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ
การปฏิบัติตอผูถือหุนหลังวันประชุมผูถือหุน
1. เปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุน พรอมผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัทในวันทําการถัดไป
2. เลขานุการบริษัทบันทึกขอมูลและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน มีรายชื่อกรรมการ
บริษัทที่เขา / ไมเขารวมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลาคําชี้แจงที่เปนสาระสําคัญ คําถามหรือคําตอบหรือขอคิดเห็นโดยสรุป
รายละเอียดในแตละวาระเปนไปตามขอเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยแยกเปน เห็นดวย
ไมเห็นดวยและงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนประธานที่ประชุมและจัดสง
รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 14 วันนับ
แตวันประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรขอมูลและการบันทึกภาพการประชุมผูถือหุนใน Website ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุนรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยไมตองรอใหถึงการประชุมในคราวถัดไป
พรอมทั้งดําเนินการนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนตอกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด สําหรับผูถือหุนที่ไม
สามารถเขารวมประชุมได บริษัทไดถายภาพบรรยากาศการประชุมเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ
รายละเอียดขอมูลการประชุม
3. หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายเงินปนผล บริษัทไดแจงมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจายเงินปน
ผลใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาจะไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน
การกระจายหุนการถือหุนของผูถือหุน
 บริษัทไมมีนโยบายการถือหุนไขวในกลุมของบริษัท
 บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน ณ วันกําหนดผูถือหุน (Record Date) เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2561 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9
มีนาคม 2561
 คณะกรรมการบริษัทรวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวมกันเทากับรอยละ0.0458 ซึ่งไมเกินกวา
รอยละ 25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
 สัดสวนการถือหุนของหุน Free Float เทากับรอยละ 27.82 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดซึ่งเกินกวารอยละ
25 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของบริษัท
 บริษัทมีสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เทากับรอยละ 5.08 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดกํากับดูแลและใหความสําคัญในการรักษาและยกระดับคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป (AGM) ที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย พรอมทั้งเปนผูประเมินผลการจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัทประจําป 2561 โดยบริษัทไดเขารวมโครงการการประเมิน AGM และไดรับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม”
บริษัทมุงมั่นสรางความเทาเทียมกันใหเกิดกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นัก
ลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ซึ่งเปนเรื่องที่บริษัทใหความสําคัญและไดกําหนดเครื่องมือที่สนับสนุนใหเกิดความเทาเทียมกัน
โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกําหนด
กระบวนการที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขาประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป และเปดโอกาสใหโดยไมมีขอจํากัด ดังนี้
1. การใชสิทธิในการประชุมผูถือหุน
(1) ผูถือหุนตางชาติ บริษัทไดจัดทําหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเปน
ภาษาอังกฤษและจัดสงไปพรอมกับชุดภาษาไทย พรอมทั้งสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
(2) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง (หุน
ของบริษัทเปนหุนสามัญทั้งหมด)
(3) ในป2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญถือหุน ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการ
บริษัทเขารวมประชุมทั้งจํานวน 9 ทาน และมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน
ของบริษัท ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 22 วัน กอนวันประชุมและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ  ขอมูลผูถือหุน  การประชุมผูถือหุน เปนการลวงหนามากกวา 30 วัน
กอนวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
(4) บริษัทไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขาประชุมเพื่อเปนตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่ง
เปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช
เฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ซึ่งไดแนบไปพรอม
กับหนังสือเชิญประชุม พรอมกับเผยแพรลงในเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูถือหุนสามารถ Download ได
บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนสําหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิดคาใชจาย
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มีผูรับมอบฉันทะใหกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูออกเสียงแทน ดังนี้
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รายละเอียด

จํานวน (ราย)

ผูถือหุนตามนายทะเบียน

จํานวนหุน

สัดสวนรอยละ

3,003

606,034,439

100.000

42

445,695,639

73.543

- เขารวมประชุมดวยตนเอง

26

5,969,459

0.985

- มอบฉันทะ

16

439,726,180

72.558

มอบฉันทะใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9

2,279,380

0.376

มอบฉันทะใหบุคคลอื่น

7

437,446,800

72.182

ผูถือหุนเขารวมประชุม

(5) บริษัทดําเนินการประชุมตามลําดับระเบียบวาระการประชุม ไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพิ่มวาระการประชุม หรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(6) การลงคะแนนเสี ย งในแต ล ะวาระจะกระทํา โดยเป ด เผย มี บั ต รลงคะแนนเสี ย งทุ ก วาระแจกให ผู ถือหุ น เพื่อให
กระบวนการนับคะแนนดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออก
เสียงเทานั้น แลวจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย ดังนั้นหาก
วาระใดวาระหนึ่งมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ผูถือหุนดังกลาวจะลงนามในบัตรลงคะแนนแลวชูบัตรลงคะแนนที่ไดรับ
เมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกลาวนั้นจะมีชื่อของผูเขารวมประชุม จํานวนหุนที่ถือหรือไดรับมอบฉันทะและแถบ
Barcode เจาหนาที่จะบันทึกคะแนนดวยระบบ Barcode พรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไวเปนหลักฐาน เพื่อความโปรงใสและ
ตรวจสอบได พรอมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหนาจอที่อยูในหองประชุมทันที ผูถือหุนทุกทานสามารถทราบคะแนนใน
แตละวาระวามีผูเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเปนจํานวนคะแนนเทาไหรไปพรอมกัน
ยกเวน วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมพรอมลง
นามรับรอง
ในป 2561 บริษัทไดใชบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสําคัญ คือ วาระเลือกตั้ง
กรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนคัดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และไดจัดเก็บบัตรลงคะแนนไวที่สํานักงาน เพื่อความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(7) บริษัทจัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคิดคาใชจาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่มอบ / ไดรับมอบฉันทะที่ไมไดติด
อากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน โดยมี
รายละเอียดอยางเพียงพอ รวมทั้งคําถามและคําตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สําหรับผูถือหุนที่มิไดมารวมประชุมสามารถตรวจสอบ
รายงานการประชุมไดจากเว็บไซตบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดเผยแพรภาพการประชุมผูถือหุนไวบนเว็บไซตบริษัทดวย
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2. การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีมาตรการดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ตองปฏิบัติตอบริษัท ผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสีย และกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน ใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวมและตอตนเอง ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือ
ผูอื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชนและทรัพยสินของบริษัท โดยไมนําขอมูลและทรัพยสินของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง
และ/หรือ ผูอื่น และหามกระทําการอันเปนการสนับสนุนบุคคลอื่นใหทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไดกําหนดโทษ
สําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแตการ
ตักเตือนดวยวาจาถึงขั้นเลิกจาง
นอกจากนี้ในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทก็มีการกําหนดในเรื่องดังกลาว โดยกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว ซึ่งกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานก็ไดปฏิบัติตามที่กําหนด
ในป 2561 กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามี
การใชขอมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ
3. การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
บริษัทไดกําหนดหามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ยังกําหนดใหกรรมการบริษัท
และผูบริหาร (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) ที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย หากมีการซื้อ ขายหุนของ
บริษัท ตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และสงสําเนาใหเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนด
เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําป และจัดสงใหกรรมการบริษัททุกทานเปนการ
ลวงหนา เพือ่ ทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเวนการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีนโยบายจะดําเนินการใหมีแนวปฏิบัติ ใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง กรณีจะทําการซื้อขายหุนของบริษัท ให
แจงตอคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนทําการซื้อขาย
ในป 2561 กรรมการ ผูบริหาร ไดปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงเวลา
ที่หาม
4. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
1. บริษัทมีโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยได
เปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัทไวในรายงานประจําปอยางละเอียด รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหารอยางครบถวน
2. การทํารายการระหวางกันคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการดวยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คํานึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัท และไดกระทําอยางยุติธรรม โดยกําหนดราคาเปนไปตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาและเงื่อนไข
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การคาที่เปนธรรมเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใส และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนด
ไวในจริยธรรมที่ตองปฏิบัติตอบริษัทและผูถือหุน
3. บริษัทไดเปดเผยขอมูลเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการรับทราบขอมูลเชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันและในกรณีที่มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขาขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมัติจากผูถือหุน บริษัทได
ดําเนินการตามขั้นตอนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศและขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอนทํารายการบริษัท
ไดเปดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการใหผูถือหุนทราบกอนทุกครั้ง
4. บริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อใหกรรมการ
บริษัทที่ไมมีสวนไดเสียสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจงใหที่ประชุม
ทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียมีทานใดบาง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผยชื่อความสัมพันธของบุคคลที่
เกี่ยวโยง การกําหนดราคา มูลคาของรายการ และกรรมการบริษัททีม่ ีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามเวลาที่กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อใหเกิดความโปรงใส
รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได
ในป 2561 บริษัทมีรายการระหวางกันในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทยอยเทานั้นและบริษัท
มีมาตรการควบคุมดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และจํากัดการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัทยอยและไม
มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และก.ล.ต. และได
เปดเผยรายการระหวางกันซึ่งกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาด และเปนไปตามปกติธุรกิจการคา ของป 2561 ไวในรายงาน
ประจําป และ แบบ 56-1
สวนการถือหุนไขวระหวางกัน บริษัทไมมีการถือหุนไขวระหวางกัน
5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย
บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยโดยในการทํารายการดังกลาวกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรม
ในป 2561 บริษัทมีการทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยกับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทไดปฏิบัติตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริ ษัทใหความสําคัญ ตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ทุกกลุม โดยจัดทําเปนนโยบายและแนวปฏิ บัติไวใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน”และเผยแพรใหกับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม บริษัทไดเปดเผย
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไวภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
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1. ผูถือหุน
บริษัทเคารพตอสิทธิขั้น พื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่เหมะสมและ
เปนธรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอยางโปรงใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือไดและจัดใหมีการ ดูแลรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
ของบริษัท มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และปองกันการนําขอมูล
ภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถูกตอง (รายละเอียดเกี่ยวกับ
สิทธิของผูถือหุนแสดงอยูในหมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน และหมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน)
ในป 2561 บริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2560 ในอัตราหุนละ 0.106 บาท ซึ่งจายในอัตรารอยละ 79.44
ของกําไรสุทธิหลังภาษี ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินของกิจการที่ถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริงอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุก ไตร
มาส และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับบุคคลภายนอก ผานระบบขาวของตลาด หลักทรัพย
ฯและเว็บไซตของบริษัท
ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายของบริษัทไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระสําคัญตางๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและขอมูลอิเลคโทรนิค
2. พนักงาน
พนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษัท ย อยทุ ก คนเป น ทรั พยากรที่ มี ค า และเป น ส ว นสํ า คั ญ ที่สุ ด ในการขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ สู
ความสําเร็จตอ เปาหมายทางธุรกิจขององคกร จึงมุงมั่นพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน
รวมกัน เปนทีมเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้งนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สรางใหพนักงานทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงาน อยาง
เสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการสงเสริมใหพนักงานรูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไวใจกัน
ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย และสิทธิสวนบุคคล การวาจาง แตงตั้งและโยกยาย พนักงานจะ
พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสรางความกาวหนาในการทํางานใหแกพนักงาน
ทุกคนโดยเทาเทียมกัน มีการสงเสริมพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถของพนักงานทุกคน ใหพรอมปฏิบัติงาน และรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละ
คน รวมถึงการใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและพัฒนา ควบคูไปกับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน
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บริษัทจัดใหมีการจายผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถ หนาที่ ความรับผิดชอบ ผล
การปฏิบัติงาน และจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยอยยังไดจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ รวมทั้งมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ ตลอดจน
เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือรองทุกขในเรื่องตางๆ ในการทํางานผานชองทาง ที่กําหนด
คาตอบแทนของพนักงาน :บริษัทมีนโยบายการจายผลตอบแทนใหพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่
สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทแตละป และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และใน
ระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไวอยางชัดเจน และจัดใหมีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแล
ในเรื่อง สวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานอยางเหมาะสม
สวัสดิการพนักงาน :บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชนแกพนักงานในระยะยาวและเพื่อสงเสริม
การออมเงินไวในอนาคต รวมทั้งเปนแรงจูงใจใหพนักงานปฏิบัติกับบริษัทเปนระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาจางและสมาชิกตองสะสมเงินเขากองทุนในอัตรา
เดียวกันดวย เมื่อพนักงานพนสมาชิกภาพ พนักงานจะไดรับเงินสมทบรวมทั้งสวนเฉลี่ยผลประโยชนสุทธิของกองทุน
บริษัทใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยไดจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนขั้นพื้น ฐาน
ตามที่ก ฎหมายกํ า หนด อาทิ วั น เวลาทํา งาน วั น หยุ ด วั น หยุ ด พัก ผ อนประจํ า ป และวั น ลาหยุ ด ประเภทต า งๆ รวมถึง การ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธสิทธิประโยชนตางๆ ใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง
1. สวัสดิการที่มุงพัฒนาพนักงาน
- จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
- จัดใหมีการสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
2. สวัสดิการสงเสริมที่ชวยเหลือคาครองชีพและครอบครัวพนักงาน
- จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
- จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานทั้งในสวนของสํานักงานและโรงงาน
- จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
- จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดามารดา และคูสมรสของพนักงานรวมถึงเงิน
สงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
- จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
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3. สวัสดิการสงเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต
- จัด ให มีก องทุน สํ า รองเลี้ย งชีพเพื่อการออมเงิน ในอนาคต ซึ่ งทางสมาชิก จะต องส งเงิน เขา กองทุน ในอัต รา
ร อ ยละ 5 ของค า จ า ง และจะได รั บ เงิ น สมทบกองทุ น จากบริ ษั ททุ ก เดื อนในอัต ราร อยละ 5 ของค า จ า ง
เชนเดียวกัน
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
- จัดใหมีหองพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งเวชภัณฑและยา
5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน: บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของ
แตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
โดยบริษัทยอยจัดใหการฝกอบรมใหพนักงานอยางนอย 6 ชม./คน/ป ซึ่งจะตองไมนอยกวา 50% ของจํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป
การฝกอบรม

จํานวนพนักงาน

อัตราการ
ฝกอบรม

อบรมครบ 6 ชั่วโมง

121 คน

76.10%

อบรมยังไมครบ 6 ชั่วโมง

38 คน

23.90%

จํานวนพนักงาน ณ สิ้นป 2561

159 คน

100.00%

ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

อนุรักษการไดยินอันตรายจากเสียงดังป 2560

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน1

12

ISO 14001:2015

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน2

12

การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต PSM

18

เทคนิคการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง

12

5ส กับการเพิ่มผลิตภาพ

6
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ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 ตอการบริหารความเสี่ยงของกิจการ

6

โครงการประชุมชี้แจงใหความรูงานประกันสังคม

6

เทคนิคการจัดซื้อจัดจางใหทันและตรงตอความตองการในยุค 4.0

6

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน

12

ผูบังคับปนจั่นเหนือศีรษะผูใหสัญญาณผูยึดเกาะแกผูบังคับปนจั่น

15

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

12

เทคนิคการตรวจประเมินภายในระบบ PSM

12

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 1

3

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาตามกฎหมายความปลอดภัย 2558 รุน 2

3

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับลูกจางใหม

6

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) รุน 3

12

ผูควบคุมประจําหมอไอน้ํา

36

การทดสอบทางกล

6

การดับเพลิงขั้นตน

6

นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นรุน 1 - 4 รุนละ 3 ชม.

12

การสรางแผนพัฒนา HR และจัดทําแผนอบรม

6

เตรียมความพรอมสถานประกอบการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจางงานคนพิการ

6

เตรียมความพรอมดานการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

6

กาวทันกฎหมายสิ่งแวดลอมในยุค Thailand 4.0

6

กนอ.ยุคใหมสุจริตใจไรคอรรัปชั่น

3

กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล

6

ไขขอของใจกฎหมายที่สําคัญในการประกอบกิจการโรงงานและสรางเครือขายสิ่งแวดลอม

6

โครงการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริมกรมพัฒนาฝมือแรงงานและ
การใหบริการระบบ E-Services

6

การแกไขปญหาอยางยั่งยืนในอุตสาหกรรม

6
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ชื่อหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง

เรียนรูทําเปนการจัดทํางบกระแสเงินสด

6

การรับรองหองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

12

รวมทั้งสิ้น 33 หลักสูตร

294

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน: บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน ดวยการกําหนดนโยบายความปลอดภัยอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมรวมทั้งมีการจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมี
การฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆปบริษัทมีการสื่อสารให
พนักงานและผูปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีสวนรวมในการปฏิบัติดังนี้
- สงเสริมและสรางสรรคใหมีการทํางานอยางปลอดภัยและรักษาไวซึ่งสิ่งแวดลอม
- ใหการสนับสนุนเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน จัดเครื่องมือเครื่องใชที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดใหมี
สภาพการทํางาน และมีวิธีการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนสงเสริมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และจูงใจใหเกิดการ
ทํางานไดอยางปลอดภัย
- บริษัทกําหนดเปนนโยบายใหผูบังคับบัญชาทุกคน ตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทํางาน
ของผูใตบังคับบัญชาใหเปนไป ตามระเบียบและกฎแหงความปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทยอยกําหนดขึ้นอยาง
เขมงวด
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพรขอมูล ขาวสารความรูตางๆ เกี่ยวกับการปองกันโรค และการดูแลสุขภาพแก
พนักงานผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ โดยไดมีการดําเนินงานดังนี้
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฎหมายกําหนด
บริษัท
RWI

จํานวน

จํานวนลูกจาง (คน)

จํานวน
กรรมการ (คน)

พนักงาน (คน)

100 คน แตไมถึง 500 คน

7

159

คณะกรรมการ (คน)
ชาย

หญิง

รวม

12

1

13
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เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ชาย
5
31
1
37

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

RWI
จํานวน (คน)
หญิง
2
6
8

รวม
7
37
1
45

RWI

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

10 คน

สถิติการหยุดงานเนื่องจากการปวยในการทํางาน
- นอยกวา 3 วัน

8 คน

- มากกวา 3 วัน

2 คน

ชองทางการสื่อสารสําหรับพนักงาน :นอกจากชองทางการรองเรียนของผูมีสวนไดเสียขางตนแลว บริษัทและบริษัท
ยอยยังไดเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางโดยตรงใน การการสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียน แจงปญหาตางๆ และรองทุกขเกี่ยวกับ
การทํางาน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานกลองรับขอมูลตอคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะ
รับขอรองเรียน และดําเนินการสรุปขอเสนอแนะ และประเด็นตางๆ เพื่อเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตามลําดับตอไป
บริ ษัท กํ า หนดมาตรการคุ ม ครองผู ร อ งเรี ย นที่เ ป น พนั ก งานรวมถึง ผู ใ ห ค วามร วมมื อ ในการตรวจสอบข อเท็ จ จริ ง
จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน
เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
ในป 2561 ขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน และดําเนินการโดยใชกลไกที่ ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
3. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทใหมีความสําคัญตอการสรางและดูแลรักษาลูกคา จึงกําหนดนโยบายใหบริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือ
ความซื่อสัตย สุจริต และเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย และสงมอบสินคา
และบริการในราคาที่เปนธรรม
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บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติ ตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา
 จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยความ
รวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผูที่เกี่ยวของโดย
มิชอบ
 พัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
 ใหความสําคัญในการรักษาความลับทางการคา โดยไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
 ใหความสําคัญกับการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกลูกคาดวยฉลากสินคาที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกําหนด
ไว
 จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของ
สินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะดําเนินการอยาง
เปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
ในป 2561 ไมปรากฏขอรองเรียนจากลูกคาที่เปนนัยสําคัญ สวนขอรองเรียนอื่นๆ บริษัทไดนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อ
ดําเนินการแกไขปองกัน และติดตามทั้งระบบ และปรับใชกับทั้งองคกร เพื่อมิใหขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นอีกและจากการที่กรรมการ
ผูจัดการใหความสํา คัญตอเรื่ องดังกลา ว โดยกํา หนดใหห นวยงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ต องรายงานตอฝายบริหารทุก ครั้ง เพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆใหลุลวงไปดวยดี พรอมเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สรางความพึงพอใจแกลูกคาเดิมและลูกคา
ใหม สงผลใหมีคําสั่งซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
4. คูแขงทางการคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอ
ฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
 บริษัดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเปนธรรม ปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูแขง
ทางการคาอยางเสมอภาค ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
 ไมทําลายชื่อเสียงโดยการกลาวหา ใหรายคูแขงทางการคา
 สนับสนุนและสงเสริมการคาเสรี เปนธรรมไมผูกขาดหรือกําหนดใหลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยตองทําการคากับ
บริษัทเทานัน้
ในป 2561 บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
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5. คูคา
 บริ ษัทให ค วามสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต อคู ค า อย า งเสมอภาค และเป น ธรรม โดยตั้ งอยู บ นพื้น ฐานของการได รั บ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย การดําเนินธุรกิจกับคูคาตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือ
ขัดตอกฎหมาย
 ไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
 มุ ง สร า งความสั ม พั น ธ ความร ว มมื อที่ ดี และการพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ร ว มกั บ คู ค า เพื่อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
 กระบวนการจัดซื้อจัดหา เปนกระบวนการสําคัญในการบริหารคาใชจายและคุณภาพสินคา เพื่อประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท จึงมีหลักเกณฑและระบบการประเมินและคัดเลือกคูคา
 มีแนวปฏิบัติสงเสริมใหคูคามีสวนรวมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ในป 2561 ไมปรากฏวามีกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามสัญญาที่มีตอคูคา
6. เจาหนี้
บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด พรอมสรางความสัมพันธกับเจาหนี้ เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นและความไววางใจกันโดยจายชําระใหเจาหนี้ตรงตามกําหนดเวลาและตามขอตกลงอยางเครงครัดและตรงตาม Credit
Term ที่ไดตกลงไวลวงหนา
บริษัทใชวิธีการโอนเงินผานธนาคารในระบบMedia Clearingซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาหนี้
ในป 2561 บริษัทจายเงินใหกับเจาหนี้การคาตรงตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระ
หนี้แตอยางใด
7. แรงงาน
บริษัทดูแลใหการดําเนินงานที่ปฏิบัติงาน ไมใชแรงงานที่ผิดกฎหมาย
8. สิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลัก
สิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด ซึ่งมีสวนสําคัญในการเพิ่มคุณคาของทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญของธุรกิจในการสราง
มูลคาเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเทาเทียมและความเสมอภาคในองคกร เคารพในสิทธิทาง
การเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไมแบงแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไมใชแรงงานเด็กและ
ตอตานการคุกคามทางเพศ
 ใหความรูเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงานและไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
 หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
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 ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการเลิกจาง
อยางไมเปนธรรม
 จัดใหมีชองทางการสือ่ สาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
สามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริษัทไมเคยมีประวัติการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเปนธรรม และไมเคยมีคดีขึ้นสู
ศาลในเรื่องดังกลาว
9. สิทธิทางการเมือง
 บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
 ผูบริหารและพนักงานไมใชอํานาจหนาที่ชี้ชวนใหเพื่อนรวมงาน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเมืองไมวาทางตรงหรือทางออม
10. ภาครัฐ
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใตขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลอยางเครงครัดโดยให
ความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ตามที่หนวยงานภาครัฐรองขอพรอมสรางความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้
บริษัทไดจายภาษีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่
จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป ตลอดจนภาษีเงินไดนิติบุคคล
11. ชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ไดกําหนดนโยบายใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดตอชุมชน
และสังคม ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง รวมถึงรวมกับชุมชน และหนวยงาน ราชการในการสนับสนุนกิจกรร
รม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมที่บริษัทเขาไป ดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการคืนกําไรใหกับ
สังคมและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
 สรางความเขาใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดําเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม
โดยไมปกปดขอเท็จจริงที่อาจเปดเผยได
 จัดกิจกรรมที่สรางประโยชนตอชุมชนและสังคม อยางแทจริง อาทิ การสรางหองสมุด การมอบเงินสนับสนุนใหแก
มูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เปนตน
 เลือกใชประโยชนจากทรัพยากรเทาที่จําเปน โดยใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด
12.

สิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมดูแลรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
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 สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้ง
จากภายในสูภายนอกและภายนอกสูภายใน
 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 เพื่อให ส อดคล องกั บ นโยบายด านการจั ด การสิ่ งแวดลอม บริ ษัทได ป ฏิ บั ติ ตามขอกํ า หนดด า นบริห ารจั ด การ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอการรณรงคปลูกจิตสํานึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานในการมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม จึงเสริมสรางความรูเรื่องสิ่งแวดลอมผานนิทรรศการ ปายประชาสัมพันธ พรอมเอกสารใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่อง
การสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัทกําหนดนโยบายใหพนักงานใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา มีระบบควบคุมการใชพลังงาน และสราง
จิตสํานึกใหพนักงานทั้งองคกรมีสวนรวมในประหยัดพลังงานในทุกดานทั้งไฟฟา น้ํามัน และน้ําประปาอยางตอเนื่อง ทั้งสถานที่
ทํางานและในครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน และลดปริมาณการ
ใชกระดาษดวยการรณรงคใหใชกระดาษ2หนา พรอมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดแทนการใชกระดาษทั้งในสวน
โรงงานและสํานักงาน และการประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conference เปนตน
นโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทจะไมเกี่ยวของกับการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา แตสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนใหพนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ ทั้ง
ดานขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ และบริการ รวมถึงการรวมคิดรวมทํากับลูกคา คูคา และองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อใหได
นวัตกรรมสินคาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น และการใหหรือรับสินบน เพื่อประโยชนทางธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยจัดทํา “นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น”
และแนวปฏิบัติไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคูไปกับสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหแก กรรมการ ผูบริหารและพนักงานในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
บริษัทมีนโยบายตอตานการใหและรับสินบนและการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยหามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม และจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย
ประกาศและขอบังคับที่เกี่ยวของ
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ตามที่บริษัทไดจัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เสนอตอ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เพื่อขอรับรองให
บริ ษั ท เป น สมาชิ ก ของแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นทุ จ ริ ต ซึ่ ง อยู ร ะหว า งขั้ น ตอนการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ
การฝกอบรมและการสื่อสาร
ในป 2561 บริษัทไดสื่อสารและจัดการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
พนักงานทุกระดับสามารถเขาถึงนโยบายตางๆ ผานทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผานทางบอรดขาวสารของบริษัท ตลอดจน
สื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นไปยังคูคา และผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามชองทางที่เหมาะสม เพื่อให
รับทราบและถือปฏิบัติรวมกัน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุม เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต
บริษัทกําหนดใหมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอรรัปชั่น สรุปดังนี้
1. จัดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สําคัญๆ เชน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชําระเงิน เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม
2. จัดใหมีชองทางการรับแจงขอมูล เบาะแส หรือขอรองเรียน การกระทําผิด การฝาฝนกฎมาย ระเบียบ ขอบังคับของ
บริษัท หรือขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยมีนโยบายการคุมครองผูใหขอมูลหรือเบาะแส และจะเก็บ
รักษาขอมูลของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวของของผูใหขอมูลเปนความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวของ กรณีที่สามารถติดตอผูใหเบาะแสหรือผูรองเรียนได บริษัทจะแจงผลการดําเนินการใหรับทราบเปนลายลักษณอักษร
3. หัวหนาสวนงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขบกพรอง (ถามี) และรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลําดับ
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรเพื่อสนับสนุนดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นพิจารณาความเสี่ยงแตละกิจกรรมวิเคราะหชองทางการทุจริตและ
ประเมินโอกาสและผลกระทบโดยผลการประเมินจะนํามาจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสีย่ ง
ใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ดังนี้
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1. กําหนดชองทางการแจงเบาะแสขอรองเรียน การดําเนินการสืบสวนและบทลงโทษและมาตรการคุม ครองผูแจง
เบาะแสเผยแพรบนเว็บไซตบริษัทและสื่อสารใหพนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําทุกไตรมาสโดย
หนวยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทํางานที่เปนอิสระและไมจํากัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดและถือเปนเงื่อนไขหนึ่งของการวาจางหาก
ผูในละเมิดจะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกําหนด (ถามี)
ในป 2561 ไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด ไมพบความผิดปกติแตอยางใด
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและใหของขวัญ คารับรอง คาบริการตางๆ หรือประโยชนอื่นใด
1. บริษัทมีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท ผูบริหารและ
พนักงาน อาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยตองไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตองกระทําดวยความ
โปรงใส และสามารถเปดเผยได
2. ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญหรือบัตรกํานัล)
3. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธหรือจะตองรับของขวัญ ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยจะตองบันทึกรายละเอียด
ของขวัญทั้งหมด และนําสงของขวัญดังกลาวแกฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกพนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศล
ตามความเหมาะสม
ในป 2561 บริษัทไมมีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด
นโยบายการแจงเบาะหรือรองเรียน
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและใหสิทธิแกพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถติดตอสื่อสาร หรือแจง
เบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม การกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือนโยบายบริษัทหรือการรองเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท
หรือไมไดรับความเปนธรรมรวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดใหมีชองทางในการแจงเบาะแสและ
รองเรียน ดังนี้
1. แจงผานเว็บไซตบริษัท : www.rwi.co.th
2. แจงผาน E-Mail / โทรศัพท
 กรรมการผูจัดการ
โทร. (02) 049-1001-4
 เลขานุการบริษัท
โทร. (02) 049-1001-4
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E-mail : wutichai@rwi.co.th
E-mail : pipit@rwi.co.th

3. แจงผานไปรษณีย : สงถึง
 “กรรมการผูจดั การ”
 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนดทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
4. แจงผานโทรสาร : (02) 049-1005-6
โดยเบาะแสขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆจะไดรับการพิจารณาและดําเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเปน
รายกรณีไป
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เปนผูพิจารณารับเรื่องแจง
เบาะแสขอรองเรียน และขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและทําการ
สอบสวน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีการรองเรียน เรื่องการให หรือรับสินบนเพื่อประโยชนทางธุรกิจของบริษัทแต
อยางใด
นโยบายมาตรการคุมครองผูรองเรียน (Whistle Blowing)
1. บริษัทกําหนดใหผูที่รับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทํา
คอรรัปชั่นตอองคกร มีหนาที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู หรือขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูรองเรียน หรือผูใหขอมูลเกี่ยวกับกับการ
คอรรัปชั่น ขอรองเรียน และเอกสารหลักฐานของผูรองเรียน และผูใหขอมูล ไวเปนความลับ หามเปดเผยขอมูลแกบุคคลอื่นที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน โดยกําหนดมาตรการ
คุมครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไม
เปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
3. บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม ดําเนินการโดยใชกลไกที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอผูแจงเบาะแส โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกรักษา
ไวเปนความลับของบริษัท
4. บริษัทไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะตลอดจนขอรองเรียนผานชองทางและ
กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นอาทิการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทและบริษัท จดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day)
ซึ่งขอซักถามขอติชมขอเสนอแนะและขอรองเรียนตางๆจะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
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ในป 2561 ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมปรากฏวาถูกดําเนินการโดยหนวยงานกํากับดูแล เนื่องจากไมได
ประกาศขอมูลจากเหตุการณสําคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกําหนด รวมถึงไมปรากฏกรณีที่บริษัทฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน
การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทางการคา และสิ่งแวดลอม และไมปรากฏขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย
นอกจากนี้ บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุกจริต คอรรัปชั่นตางๆ ทั้งยังมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณี
ทุจ ริ ต หน ว ยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในคุณภาพขอมูลและการเปดเผยขอมูลอยางเทาเทียมกัน โปรงใส และเปน
ธรรม ดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน หรือขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนและผูลงทุน ไดทราบขาวสารที่สําคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โปรงใส และเปนธรรม
บริษัทเปดเผยขอมูลผานชองทางที่เขาถึงไดงายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพรขอมูลทั้งขอมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายเกิด
ความมั่นใจ ดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการ บริษัทไดจัดทําและไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงานเปนลายลักษณอักษรใหเปนคูมือแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทําบอรดประชาสัมพันธ และ
เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
2. เปดเผยขอมูลสําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและไมใชขอมูลทางการเงิน บริษัทไดดําเนินการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ของบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ สํานักงาน
ก.ล.ต. อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ซึ่งผานการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดยเผยแพรผานชองทาง
ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
 ขอมูลที่เปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท บริษัท
ไดจัดทําและเปดเผยชัดเจน ครบถวน ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน
สําหรับผูถือหุนในการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดมีการดูแลปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอโดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท
www.rwi.co.th
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทไมไดรับการดําเนินการจาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ สํานักงาน ก.ล.ต.
อันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
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 ดานงบการเงินประจําปและงบการเงินประจําไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทํารายงานการเงินที่ถูกตองและโปรงใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีดวยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช
ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทํางบการเงิน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งผานกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอนเผยแพร
ตอผูถือหุน และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ไดเปดเผยตอผูถือหุนหรือนักลงทุนกอนครบ
ระยะเวลาที่กําหนด พรอมเปดเผยขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคําอธิบายและการวิเคราะห
เพื่อประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
 การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่
กําไรสุทธิตามงบการเงินลาสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปกอนเกินกวารอยละยี่สิบ บริษัทไดมีการ
เผยแพรคําอธิบายผลการดําเนินงานรายไตรมาส ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ
บริษัท www.rwi.co.th
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูที่มีความรู ความชํานาญ มีความเปนอิสระและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทอยางแทจริง ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยคา
สอบบัญชี และคาบริการอื่นๆ ที่จายใหกับผูสอบบัญชีไวในหัวขอ “คาตอบแทนผูสอบบัญชี” ของรายงานประจําป
ในป 2561ไดเปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจําปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผาน
เว็บไซตของบริษัทและสามารถดาวนโหลดไดและงบการเงินของบริษัทไดรับการรับรองแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีขอสังเกตจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทบริษัทไดนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ตรงตอเวลาและไมถูกสั่ง
แกไขงบการเงินแตอยางใดและไมไดรับการดําเนินการอันเนื่องมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด
3. การกํากับดูแลการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน บริษัท
ตระหนักถึงการจัดทํารายงานทางการเงินใหมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระและผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทกอนเผยแพรตอผูถือหุน และเพื่อใหเกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน เปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชี โดยรายงานดังกลาวได
แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถ
ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
4. การเปดเผยการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหวางกัน) และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
การทํารายการดังกลาวของบริษัทจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ มีเหตุผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน บริษัท
จัดใหมีการเปดเผยรายการดังกลาวที่ไดรับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
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สํานักงาน ก.ล.ต. เปดเผยชื่อบุคคลที่ทํารายการ ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ และมูลคาของรายการ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงาน
ประจําป ในหัวขอ “รายการระหวางกัน” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “12. รายการระหวางกัน”
ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน1รายการ เปนการทํารายการกับบริษัทยอย ซึ่งเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไดรับการยกเวน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 1 รายการ ซึ่งไดปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
กําหนดไว
5. การกํ าหนดใหก รรมการบริษั ทและผูบ ริหาร ตอ งจั ด ทําแบบรายงานการซื้อ ขายหลั ก ทรั พย การถื อ ครอง
หลักทรัพยของบริษัท และการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดแกคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
โดยจัดทําแบบรายงานตางๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร และรายงานตอ สํานักงาน ก.ล.ต.
ดังนี้
โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ
59-2)
 การแสดงชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (แบบ 35-E1)
ในป 2561กรรมการบริษัทและผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย การถือครองหลักทรัพยของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปเปนที่เรียบรอยแลว
พรอมจัดทํารายการสรุปไวในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.
โครงสรางการจัดการ”
6. การกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ใหรายงานตอบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมี
มาตรการดูแลและนโยบายใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังนี้
 รายการมีสวนไดเสียเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงเปนครั้งแรก
 รายงานการมีสวนไดเสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 รายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นป
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้น
ไมตองยื่นแบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย แกเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่
ไดรับการเลือกตั้ง / แตงตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันตองรายงานประจําป
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นับจากวันสิ้นป เลขานุการบริษัทจะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียนี้ใหแกประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
ในป 2561กรรมการบริษัทและผูบริหาร ไดดําเนินการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
รอบปเปนที่เรียบรอยแลว
7. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในโดยกําหนดไวในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับและเปดเผยไวในรายงานประจําปเรื่องการกํากับดูแล
กิจการหัวขอ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน”
8. การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดไวในพันธกิจของบริษัท
เพื่อใหเปนหลักปฏิบัติและดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งถือเปนภารกิจที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวม
9. การพบปะและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หนวยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารกับผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาหและ ทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเปาหมายธุรกิจขององคกรและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ โดยมี
การสื่อสารใหพนักงานทั่วทั้งองคกรเขาใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบของตนที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
ในป 2561 ประธานกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง
และผูบังคับบัญชาสูงสุดของทุกหนวยงาน เปนประจําทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธเชิงรุกและปรัชญาการทํางาน พรอม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางเปนอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจขององคกร
นอกเหนือจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
ก.ล.ต. ผานชองทางตางๆ ตามขอกําหนดอยางถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาแลว บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้
1. เปดเผยโครงสรางการถือหุน โดยเปดเผยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุน เพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันวันประชุมและเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัท www.rwi.co.th
2. เปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ ตนป
สิ้นป และที่มีการซื้อขายระหวางไว ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ
หัวขอยอยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารและแบบ 56-1 หัวขอ “8.1 คณะกรรมการ
บริษัท”
3. เปดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแขงขันของ
บริษัท รวมถึงมีการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ลักษณะการ
ประกอบธุร กิ จ ” และแบบ 56-1 ในหั วข อ “2. ลั ก ษณะการประกอบธุร กิ จ ”และผ า นเว็ บ ไซต ของบริ ษัท ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดได
4. เปดเผยปจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการปองกันหรือลด
ความเสี่ยง ในรายงานประจําป ในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “3. ปจจัยความเสี่ยง”
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5. เปดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหนาที่
จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน สัดสวนการถือหุน การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน
ป ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ และขอมูลการฝกอบรมของกรรมการแตละทาน ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือ
หุนและการจัดการ ขอ 2. โครงสรางการจัดการ หัวขอยอยเรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวมประชุม และหัวขอ “ขอมูลสวนบุคคล
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจํานวนครั้งการเขารวม
ประชุม และหัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
6. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวน
คาตอบแทนที่แตละทานไดรับจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย และนโยบายการคาจายคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับ สูง ซึ่งเปดเผยในรายงานประจํา ป หัวขอ “โครงสรางการถือหุ นและการจัด การ ขอ 2 โครงการจัด การ ขอยอยเรื่อง
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “8.4 คาตอบกรรมการและผูบริหาร”
7. เปดเผยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ในรายงานประจําป หัวขอ “โครงสรางการถือหุนและการจัดการ ขอ
1. โครงสรางการถือหุน ขอยอยเรื่องนโยบายการจายเงินปนผล” และแบบ 56-1 ในหัวขอ 7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
8. เปดเผยการแตงตั้งผูสอบบัญชี ที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งเปด เผยคา สอบบัญ ชีแ ละคาบริก ารอื่นๆ ที่จ ายใหกั บผู สอบบัญ ชีห รือบริษัทสอบบั ญชี ในรายงานประจํา ป ในหั วขอ
“คาตอบแทนของผูสอบบัญชี” และแบบ 56-1 ในหัวขอ “9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี”
9. เปดเผยโครงสรางองคกรของบริษัท ในรายงานประจําป ในหัวขอ “โครงสรางบริหารจัดการ” และแบบ 56-1 ใน
หัวขอ “8.2 ผูบริหาร เรื่อง โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท” และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และสามารถดาวนโหลดได
10. เปดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. พรอม
รายงานการกํ ากั บ ดูแ ลกิ จการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจํ าป หัวขอ “รายงานการกํา กั บดู แลกิจ การของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวขอ “เอกสารแนบ 5”
11. เปดเผยนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด ในหมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หัวขอ “
นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น” ในรายงานประจําป และแบบ 56-1 และผานเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
12. เปดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท และสามารถ
ดาวนโหลดได
13. เปดเผยรายงานประจําปของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซต
ของบริษัทและสามารถดาวนโหลดได
14. เปดเผยขอบังคับ วิสัยทัศน และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานเว็บไซตของบริษัท
15. เผยแพรขอมูลและขาวสารของบริษัทผานเว็บไซตของบริษัท
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รายงานประจําปี 2561

ชองทางการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทใหค วามสําคัญ ตอการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ถูกต อง โปรงใส โดยมี ชองทางการสื่อสาร ขาวสารผานสื่อที่
หลากหลาย เพื่อประโยชนตอผูมีสวนเกี่ยวของ
1. จัดใหมีหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางติดตอโดยตรงกับนักลงทุน
บริษัทไดกําหนดบุคคลที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย และหลากหลายชองทาง โดยสามารถติดตอไดที่
 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4011 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : pipit@rwi.co.th
 คุณวลิรัตน เมฆสัยโย
เจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท : (02) 049-1001-4 ตอ 4013 โทรสาร : (02) 049-1005-6
E-mail : walirat@rwi.co.th
2. สารสนเทศที่สําคัญที่เปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท มีดังนี้
 โครงสรางองคกร
 ขอบังคับบริษัท
 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น
 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 จรรยาบรรณพนักงาน
 รายงานคณะกรรมการ
 รายงานความรับผิดชอบตอสังคม
 รายงานประจําป (56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
 งบการเงินทุกไตรมาส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท ซึ่งจะตองเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ โดยดูแล
ใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย และมี
จริยธรรม
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ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันในการ
กําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ
การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท
ยอย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1.

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดวย คณะกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน รวมถึงกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมตรวจสอบได และเปนการถวงดุลระหวางกัน
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
ในป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย
จํานวน 3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
4
2
3
9

จํานวน (คน)
หญิง
-

รวม
4
2
3
9

สัดสวน
รอยละ
44.45
22.22
33.33
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 33 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเปนสัดสวน
ตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทําหนาที่ใน
การตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชนตอผูถือหุนหรือคัดคาน
แนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือไมโปรงใสซึ่งอาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและผูถือหุน
ในป 2561 ที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท
- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของคณะกรรมการ
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รายงานประจําปี 2561

1.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติขอบังคับกรรมการ
บริษัท ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการ และ
หัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
1.2 การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
1.3 การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอยางเปนทางการ การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน
1.4 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน วาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระคราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อครบวาระแลว
อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษทั เปนผูสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให
มั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยวัน เดือนปที่
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนงไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริ ษั ท ไม ไ ด กํ า หนดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ เพราะเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู
ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจ
จากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกัน เนื่องจากที่ประชุมผูถือ
หุนเปนผูอนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
 คณะกรรมการบริษัท ไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจํานวนป
การดํารงตําแหนงประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจําป
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ในป 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ

ปที่ไดรับการแตงตั้ง

จํานวนปดํารงตําแหนง

1. นายวรวิทย

ศริวัฒนวิมล

24 เมษายน 2552

9 ป

2. นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

26 กุมภาพันธ 2556

5 ป

3. รศ.ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

13 สิงหาคม 2558

3 ป

1.5 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
 บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท เพื่อให
กรรมการบริษัททุกทานมีความตั้งใจและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการ
บริษัทและผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใหกรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร ในกลุมที่มีความรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอยดวย
บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่น ไวในแบบ 56-1
และในรายงานประจําป
- สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
ในป 2561 ไมมีกรรมการบริษัททานใด ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
- สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท
ในป 2561 ไมมีกรรมการอิสระทานใด ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท
- สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท
ในป 2561 ไมมีผูเบริหารทานใด ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท
ในป 2561 มีผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเปนบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังนี้
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ชื่อ – สกุล
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง

ตําแหนง
- ประธานกรรมการ

นายมณฑล

เชตุวัลลภกุล

- กรรมการ

นายธีรชัย

ลีนะบรรจง

- กรรมการ

รายงานประจําปี 2561

บริษัท
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ.ไดเมท (สยาม)

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตํา แหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและ
ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการ
บริษัทในเครือ ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทในเครือใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทปฏิบัติ เชน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
1.6 เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีเลขานุการ
บริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสําคัญ
ในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งให นายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปน
เลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556ซึ่งไดผานการอบรมหลักสูตร
เลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 53/2013

2.

คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย
คณะกรรมการชุดยอย

จํานวน
(ราย)

กรรมการ กรรมการที่ กรรมการที่
อิสระ ไมเปนผูบริหาร เปนผูบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

3

3

-

-

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

4

3

-

1

3. คณะกรรมการบริหาร

6

-

-

6

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดยอย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบและมีความเปนอิสระ เชื่อไดวา
กรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน
นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆเปน
ประจําทุกป
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ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท
ใหบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา
นอกจากนี้ ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
บริษัทไดจัดทํากฎบัตรอํานาจหนาที่ชุดปรับปรุงครั้งลาสุดของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจ ารณาค า ตอบแทน และอํา นาจหน า ที่ ของกรรมการผู จั ด การ โดยได ผ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2560 (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย) รวมทั้งไดจัดทําระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ชุดปรับปรุงครั้งลาสุด เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของ
บริษัท โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งลวนเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณทางดานบัญชี การเงิน
และบริหารเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัด
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการ
สื่ อ สารกั บ ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท อี ก ทั้ ง มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการคั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเลิ ก จ า งผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และ
กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจํานวน 1 คน เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผูบริหารระดับสูง โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1ปซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปภายหลังการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป
 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน มีความ
เขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
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คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท
และ/หรือ ผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร ภายใตระเบียบที่
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป
ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

3.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายการ
บริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ
ประจําป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเป ดเผยอํานาจหนาที่และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8.
คณะกรรมการ)
ในป 2561 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ
3.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
 ภาวะผูนํา
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในธุรกิจหลักของบริษัท ไดกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และเปาหมาย ไวอยางชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และบรรลุเปาหมายธุรกิจของบริษัท โดยทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆไวตั้งแตตนปโดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อจะไดทราบสถานะการดําเนินการ หากผลการดําเนินการต่ํากวา
เปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตลอดจนระบบ
การควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชนอยางเต็มที่
โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด
92

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

93

 วิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ
บริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะ
พิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป
ในป 2561 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
3.2 ดานการกํากับดูแลกิจการกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายตอตาน
การทุจริตและคอรรัปชั่น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
ทุกคนในองคกร ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยจิตสํานึกที่ดีเพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป สรางความมั่นคงแกกิจการและสรางผลตอบแทน
ที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน โดยมีการ
ทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ พรอมไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท
บริษัทสงเสริม ใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงาน เขาใจและปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนําไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศ
กรรมการและพนักงานใหม ทุกคนจะไดรับคูมือฯ พรอมลงนามรับทราบและยอมรับเปนหลักปฏิบัติ เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะ
สัญญาที่จะรวมกันยึดถือสาระสําคัญในคูมือฯ เปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ
ตามคูมือฯ ซึ่งกําหนดใหเปนแผนประจําป และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ
และแนวทางการแกไขและปองกันความเสียหายเปนประจําทุกไตรมาส
3.3 ดานความขัดแยงทางผลประโยชน
(รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 12 รายการระหวางกัน)
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยาง
รอบคอบดวยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมในการทํารายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการ
ผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและไมไดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ และเปดเผยขอมูลทันทีเพื่อ
ความโปรงใส
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3.4 ดานการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีสวนรวมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานใหดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการ
ใชแรงงานอยางเปนธรรม สรางใหชุมชนและโรงงานอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน (รายละเอียดปรากฎในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจําป หัวขอ 9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคํานึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย)
3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และ
ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหนวยงานตรวจสอบ
ดังกลาวมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในทั้ง 5 ดาน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) คือ การควบคุมภายในองคกรการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลและระบบการติดตาม เปนประจําปละ 1 ครั้ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมดวย ไดพิจารณาและปรับปรุง framework ใหม ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มี
ความเห็นสรุปไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป หัวขอ “การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง” และแบบ56-1 “ขอ 11.
การควบคุมภายใน”
 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและผู
ถือ หุ น ทราบ และจั ด ให มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง แยกเป น หน ว ยงานหนึ่ ง ของบริ ษัท มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดมอบหมายใหนายคมวุฒิ พรนราดล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเปนพนักงานของ บริษัท
แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดยไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝาย
ตรวจสอบภายใน พรอมทีมงานสนับสนุนที่มีคุณภาพ ทําหนาที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควรคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเปนอิสระเพียงพอ โดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให
เกิดมูลคาเพิ่มตอองคกรและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน
เพียงพอ มีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนทําหนาที่ใหบรรลุภารกิจ โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในไดมีการรายงานประเด็นที่ตองมีการ
94

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

95

แกไขปรับปรุงแกผูรับการตรวจและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝายบริหารเห็นวาจําเปนสําหรับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
หนวยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส และในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมจํานวน 5 ครั้ง และรายงานผลตอคณะกรรมการ
บริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีตอความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไวในรายงานประจําป หัวขอ “รายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

4.

การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยไดจัดทํากําหนดการประชุมกรรมการ
ลวงหนาเปนรายปมีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป
2. นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน การ
ประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเห็น
ไดอยางอิสระ การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการ
ประชุม ตองงดออกเสียงหรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณีหากคะแนนเสียงเทากัน ประธานใน
ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2561 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทใหความสํ าคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ ความขัดแยงดานผลประโยชน ของผูเกี่ย วของอยา ง
รอบคอบและเปนธรรม ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชน
เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ กรรมการผูจัดการจะเชิญ
ผูบ ริห ารระดับ สูงที่เ กี่ย วของเขา ชี้แ จง และหากกรณี ที่ก รรมการบริษัทต องการทราบขอมู ล บางประการสามารถติ ดต อผ า น
เลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความเหมาะสม โดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัทปละ 4 ครั้ง ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการบริษัททุก
ทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง
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รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2561 มีการประชุม ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จํ านวน 4 ครั้ ง ซึ่งจํานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของการประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท
เป น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส ดํ า เนิ น การประชุ ม พร อ มได เ ชิญ ตั ว แทนฝ า ยบริ ห ารเข า ร ว มประชุม ด ว ย ในป 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะตางๆ
และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ ซึ่งในป
2561 ไมมีการเรียกประชุม

5.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา
ทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

6.

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยเปรียบเทียบ
อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดีย วกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการนําเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไมเกิน
1.95 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง / องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด
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บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัท
ตามปกติ ไมมีก ารใหหุน หุ นกู หรื อหลั กทรั พยอื่นใดแกผู บริห ารของบริษัททั้งนี้ บริ ษัทไดเป ดเผยรายละเอีย ดจํา นวนเงิน
คาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน
ในป 2561 ไดมี การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง ไดกําหนดค าตอบแทนแกกรรมการ
ประจําป 2561และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุม ผู ถื อหุ น ตามลํ า ดั บ บริ ษั ทได เ ป ด เผยรายละเอีย ดจํ า นวนเงิ น ค า ตอบแทนเป น รายบุ ค คล ไว ใ นแบบ 56-1 ข อ 8.4
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

7.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตรตางๆ หรือ
เขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา / การอบรมวาจะเปนการ
พัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิจที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมากรรมการ
บริ ษัทได เขาร วมรั บการอบรมหลั ก สูต รกรรมการของสมาคมส งเสริม สถาบั นกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สํ านั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยาง
นอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจาก
หลักสูตรทีก่ ําหนดแลว กรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่อยางแทจริง และเปนตนแบบในการขับเคลื่อนองคกร เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน
 กรรมการเขาใหม
บริษัทไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใหทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ธุรกิจหลัก
ของบริษัทและบริษัทยอย ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ผูถือหุน รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม บริษัทจึงไดจัดทําคูมือสําหรับกรรมการ ดังนี้
1. จัดทําคูมือกรรมการประกอบดวย
- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- ขอบังคับกรรมการบริษัท
- ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงคของบริษัท
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- ขอบังคับบริษัท
- คูม ือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คูมอื กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ขอมูลอื่น ๆ
- วิสัยทัศน และเปาหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจําป พรอมกับจัดทํา Presentation เพื่อแนะนําลักษณะธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
 กรรมการปจจุบันและผูบริหาร
บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
บทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9 ทานไดผานการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 100 รวมถึง
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่กรรมการและเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทและสงเสริมใหผูบริหารไดรับความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนาที่เปนประโยชนตอองคกรและผู
อบรม
 ผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ รวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม / สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. / ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

8.

แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริ ษัทตระหนั กดีว า บุค คลกรที่จะเขา มาดํารงตํ าแหนงผูบ ริห ารระดั บสูงในทุก ระดั บ เชน ประธาน
เจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และรองกรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนตําแหนงงานบริหารที่สําคัญและเปนสวนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนบริษัทไปสูเปาหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกํากับดูแลใหการสรรหาบุคคลดังกลาว
จะตองเปนไปอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ กําหนดโครงสรา ง
คาตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกํากับดูแลใหการบริหารและพัฒนาบุคคลใหสอดคลองกับทิศทางและ
กลยุทธของบริษัท
 ตําแหนงผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการไดใหความสําคัญกับการสืบทอดตําแหนงในระดับผูบริหารระดับสูงทุกตําแหนง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตําแหนงผูนําองคกร คือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการในบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความเชื่อมั่น
ใหกับผูลงทุน องคกร ตลอดจนพนักงานวาการดําเนินงานของบริษัทจะไดรับการสานตออยางทันทวงที คณะกรรมการบริษัทได
เตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรที่จะเปนผูรับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตําแหนงผูบริหารระดับสูงและผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
ทุกหนวยงาน มีหลักการดังนี้
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1. กําหนดคํา อธิ บายตํา แหนงผูบ ริหารสู งสุ ด ความเกี่ย วของกับเปา หมายและกลยุทธขององคกร รวมทั้งระบุ
คุณสมบัติ ความรู และทักษะที่ตองการ
2. คัดเลือกผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ
3. วิเคราะหคุณสมบัติเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดเดนและสิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม
บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบ
ทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือนซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไดมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะไดรับการสงเสริมใหเปน
ผูบริหารในลําดับตอไปอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
 ตําแหนงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
1. จัดใหมีการพัฒนาผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางดานวิสัยทัศน ความรูและความสามารถ เพื่อสงเสริมใหเปน
ผูบริหารระดับสูงอยางเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งดานเพิ่มพูนความรูวิชาการ และเรียนรูในการปฏิบัติจริงในสถานการณตางๆ
3. จัดใหผูบริหารระดับรอง ไดรวมทํางานและรวมประชุมกับผูบริหารระดับสูง
4. กําหนดผูบริหารระดับรองที่มีศักยภาพเปนผูสืบทอดและวางตําแหนงใหเหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดใหผูบริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมในแตละลักษณะงานอยางเปนระบบ
8. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย ตอองคกรและ
มองภาพรวมขององคกร เพื่อสูการเปนผูบริหารในลําดับตอไป
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางระหวางคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
ระดับรอง (ที่จะเปนผูสืบทอดตําแหนง) รวมกับประธานกรรมการบริหาร เปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปนการประชุมผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงการประชุมใหญประจําปเพื่อรวมกําหนดเปาหมายธุรกิจขององคกรของปถัดไป เพื่อสรางการมี
สวนรวมและปลูกจิตสํานึกในการทํางานในระดับการบริหารองคกรมากขึ้น เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

9.

การดําเนินการในการตอตานการคอรรัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทรณรงคสรางจิตสํานึกและสงเสริมวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่องใหกับกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ในการปฏิบัติงานโดยเปนสวนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุก
หนวยงานซึ่งมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูประเมินติดตาม
ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดใหมีการรายงานความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรายไตรมาสซึ่ง
ปรากฏวาไมพบความผิดปกติแตอยางใด
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บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายตอการทุจริตและ
คอรรัปชั่นในชองทางตางๆ ดังนี้
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม
- เว็บไซตบริษัท www.rwi.co.th
- ประชาสัมพันธ ทาง แผนพับ บอรดประชาสัมพันธ
อยูระหวางขยายผลไปคูคาของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการขยายผลสูสังคมในวงกวางในการดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม

10. ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ในป 2561 สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561 ซึ่ง
มีจํานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจําป 2560 และขอมูลป 2560 ที่เปดเผยสูสาธารณชน
บริษัทไดผลสํารวจในระดับ “ดีมาก”
ชวงคะแนน

ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี

จํานวนหลักเกณฑและน้ําหนักที่ใชในการประเมิน
หมวด

หลักเกณฑประเมิน (ขอ)

น้ําหนัก (%)

ป 2561

ป 2560

ป 2561

ป 2560

1. สิทธิของผูถือหุน

32

32

15

15

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

19

19

10

10

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

29

29

20

20

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

53

53

20

20

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

108

108

35

35

241

241

100

100

รวม

100
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ผลประเมินการกํากับดูแลกิจของบริษัท รายละเอียดมีดังนี้
หมวด

ป 2561 (%)

ป 2560 (%)

1. สิทธิของผูถือหุน

92

95

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

88

91

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

90

90

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

80

78

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

70

71

80

81

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

11. การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใชแทนหลักการกํากับดูแลสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําหลักการไปปรับใช (apply or explain) และใหการปฏิบัติ
เปนไปอยางเหมาะสม ทั้งเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรยั่งยืน และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของหลักเกณฑ
สํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ขอ คือ
หลักปฏิบัติที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา
ใหกิจการอยางยั่งยืน
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)
หลักปฏิบัติที่ 2

กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร
(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติที่ 5

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
(Nurture innovation and Responsibility Business)
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หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความนาเชื่อถือทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีสวนรวม และการสื่อสารกับผูถือหุน
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทไดใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นวาหลักการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทในการ
พัฒนาองคกร โดยไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแตละขอเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
หลักปฏิบัติดังกลาวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ขอมูลสวนใหญเปนการเชื่อมโยงขอมูลจาก CG เขา CG Code) ในบาง
หัวขออยูระหวางศึกษาเพื่อปรับใชเหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ไดอนุมัติใหนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให
เปนไปตามเกณฑที่ สํานักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช
ในป 2561 บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แตยังมีบาง
เรื่องที่บริษัทไมไดปฏิบัติไดครบทุกขอ คือ
1. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม หรือสงคําถามเกี่ยวกับบริษัทไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไดกําหนดวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครบถวนตาม
ขอบังคับของบริษัท และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมผูถือหุน ลวงหนากอนวัน
ประชุมผูถือหุน ตามที่ไดชี้แจงลงในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนไวแลว
2. บริษัทควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา วิธีการสรรหาบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใน
ปจจุบัน มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทแลว โดยไมมีการกระทําใดๆ ที่เปนการขัดแยงกับการปฏิบัติตอผูถือหุน
อยางเทาเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไม
เกิน 5 แหง โดยไมมีขอยกเวน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทไมไดจํากั ดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารง
ตําแหนงไว เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาถึงความรูความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท
4. คณะกรรมการควรระบุวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวอยางชัดเจนในนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ โดยควรกําหนดไวไมเกิน 9 ป โดยไมมีขอยกเวน
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คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คน ที่มีวาระการดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทรวมกันพิจารณาอยางรอบคอบและมี
ความเห็นวา กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการ
แสดงออกอยางเปนอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะของกรรมการอิสระไดอยางดี มีการบริหารงาน
ถวงดุล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดมั่นในการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประขุมผูถือหุน
เปนผูอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
5. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ โดยเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑใน
การประเมิน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา กรรมการบริษัทไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตามขอกําหนดของ
บริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติตามขอบังคับ
กรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการ
ในแตละชุดจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ
ก็ตาม
6. คณะกรรมการควรจัดใหมีการประเมินผลงานกรรมการเปนรายบุคคล โดยเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ
ในการประเมิน
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็ นวา กรรมการบริษัททุกทาน ไดรับการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติตางๆ ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณ และเปนไปตาม
ขอกําหนดของบริษัทและกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการแตละทานไดปฏิบัติ
ตามขอบังคับกรรมการบริษัทอยางเครงครัดแลว จึงมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานของกรรมการแตละคนจะเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ ที่ดี ถึงแมวาจะยังไมมีการประเมิน ผลงานกรรมการเปนรายบุคคลก็ตาม
7. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ และไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูบริหารสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งให นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง เปนประธานกรรมการบริษัท และเปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขาใจใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด
8. คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีเลขานุการบริษัทและฝายนักลงทุนสัมพันธ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของ CG แลว
9. คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 50%
คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและมีความเห็นวา บริษัทมีกรรมการบริษัท จํานวน 9 คน มีกรรมการอิสระ จํานวน
3 คน ไมถึงรอยละ 50 แตบริษัทมั่นใจวากรรมการแตละคนสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ
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ความรับผิดชอบตอสังคม
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริตคอรรปั ชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัตติ อแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุงเนนการประกอบกิจการดวยความดูแลเอาใจใสตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งถือเปนหนาที่สําคัญที่ตองดําเนินการควบคูกันไปอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทไดกําหนดระเบียบปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in Process) เพื่อชวยลดปญหาที่
สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ปจจุบันการดําเนินธุรกิจนับวันจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
กลไกเงื่อนไขทางการตลาดและการคาและเรื่องที่จะมีความสําคัญมากขึ้นตอการดําเนินธุรกิจตอไป คือ ความคาดหวังของผูมีสวน
ไดเสีย ที่ตองการเห็นบริษัทแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมโดยไมไดจํากัดขอบเขต
เฉพาะสวนที่เปนผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินธุรกิจแตควรใหการสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน (CSR after Process) ดังนี้
1. บริษัทมุงมั่นที่จะปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน ให
ความสําคัญในการปกปองชีวิต ทรัพยสินของพนักงานและองคกร ตลอดจนสงเสริมสุขภาพและชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน
และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
2. บริษัทมุงมั่นที่จะปกปองระบบนิเวศน โดยการควบคุม ปองกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในทุกๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินคาหรือบริการของบริษัท เพื่อใหความเสี่ยงดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัย กระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดหรือไมมีผลกระทบเลย
3. บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใตกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
4. บริษัทมุงเนนการบริหารคุณภาพ ดวยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินคาหรือบริการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสงมอบสินคาหรือบริการทันตามกําหนดเพื่อใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด
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5. บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตย และปลูกจิตสํานึกใหกับพนักงานทุกทาน เพื่อตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น ตลอดจนมุงมั่นในการใหความรวมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสรางแนวรวมในการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
6. บริษัทสรางงานใหคนทองถิ่นไดมีรายไดและปลูกจิตสํานึกรักบานเกิด
การดําเนินงานและจัดทํารายงาน
แนวทางการดําเนินงานดาน CSR ของบริษัท
1. การประกอบกิจการอยางเปนธรรม
บริษัท มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเปน
ธรรมทั้งรายใหญและรายยอยโดยเสมอภาค รวมถึงการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในเพื่อสรางความเทาเทียมกันทุกฝาย
ดานพนักงาน บริษัท ไดมีการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางทั่วถึงมีการอบรมใหมีการทํางาน
ตามระบบคุณภาพ มีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน พนักงานไดรับความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิตการทํางานและไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและไดรับการปฏิบตั ิ
โดยเทาเทียมกัน และมีชองทางใหพนักงานรองเรียนไดอยางมั่นใจโดยมีกระบวนการและกรอบพิจารณาการรองเรียนอยาง
ชัดเจน
ดานคูคา บริษัทไดกําหนดนโยบายขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหมั่นใจไดวา คูคาทุกรายอยูบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคและเปนธรรม และบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาหรือขอตกลงโดยเครงครัด
ดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม บริษัทกําหนดระเบีย บปฏิบัติในทุกกระบวนการผลิตและการบริการ (CSR in
Process) เพื่อชวยลดปญหาที่สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทใหความสํา คัญกับ การใหความรว มมือในการปองกันและตอต านการทุจริ ตคอรรัปชั่น โดยวิธีร วมกัน สรา ง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่สูงขึ้น บริษัทจึงไดจัดทํานโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษรซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการ
จัดสงพนักงานเขารับการอบรมหลักสูตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และโครงการอบรมดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
เปนการประกาศเจตนารมณวา บริษัทมีความมุงมั่นตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบในสังคม
หนาที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารไดตระหนักและใหมีความสําคัญกับการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
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แนวทางการปฏิบัติดานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่นและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น ไมวาทางตรงหรือทางออม
2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระทําที่เขาขายทุจริตคอรรัปชั่น หรือมีขอสงสัยหรือขอซักถามโดยเฉพาะเรื่องการไมปฏิบัติ
ตามจริยธรรม ระเบียบ กฎเกณฑและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ มีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ ผานชองทาง
ตางๆ ที่บริษัทกําหนดไวและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
3. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่กําหนดไว นอกจากนี้อาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นเขาขายผิดกฎหมาย
4. กระบวนการหาข อเท็ จ จริ ง บริ ษัทกํ า หนดชองทางในการติ ด ต อ และรั บ เรื่ องร อ งเรี ย นไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
ในรายงานประจําป (56-2) หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” และในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจโดยกําหนดกระบวนการ
หาขอเท็จจริงที่รวดเร็วและเปนระบบประกอบดวย
4.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรือขอรองเรีย นตองเปนความจริง และ/หรือ มีความเพียง
พอที่จะนําสืบได
4.2 สาระสําคัญ เบาะแสหรือขอรองเรียนที่มีสาระสําคัญ ผูรับเรื่องจะพิจารณาตรวจสอบและนําขอรองเรียนหารือ
ร ว มกั น เพื่ อ ขยายผลหาข อ เท็ จ จริ ง และแจ ง ต อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ รั บ ทราบ และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
4.3 ผู แ จ งเบาะแสหรื อผู ร องเรี ย น จะได รั บ ความคุ ม ครองสิ ทธิ อย า งเทา เทีย มกั น ไม ว า จะเป น พนั ก งานหรื อ
บุคคลภายนอก
4.4 ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน จะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู
หรือหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ซึ่งการเปดเผยขอมูลจะทําใหบริษัทสามารถรายงานความคืบหนา
หรือสอบถามขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม หรือชี้แจงขอเท็จจริง ใหทราบ หรือบรรเทาความเสีย หายได
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5. กระบวนการใหความเปนธรรม บริษัทจะพิจารณาใหความเปนธรรมและปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ผูรับเรื่อง
รองเรียน ผูถูกรองเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริงและการรายงานตองเก็บขอมูลที่
เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผู
รองเรียน ผูถูกรองเรียนหรือผูที่รวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6. การดําเนินการใดๆ ใหปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และคูมือจริย ธรรมทางธุรกิจ รวมทั้ง
ระเบียบและคูมือปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวของ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทอาจกําหนดขึ้นตอไป
7. นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่สวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัยหรือขอรองเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบริหารและพนักงาน
ในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท โดยบริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอ
รองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผู
รองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับของบริษัท โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได สงมายังชองทางรับเรื่อง ดังนี้
1. แจงผานชองทาง อีเมลของ
1.1 กรรมการผูจดั การ ที่ wutichai@rwi.co.th
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ pipit@rwi.co.th
2. สงไปรษณีย ปดผนึก มายัง
2.1 คุณพิพิธ เชาววิศิษฐ“เลขานุการบริษัท”
บริษัท ระยองไวรอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด และถือวาพนักงานทุกคนไดรับเกียรติ
และเคารพในสิทธิสวนบุคคลอยางเทาเทียมกัน ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการไมเลือกปฏิบัติ ทุกคน
ไดรับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา เผาพันธุ สังคมหรือ
สัญชาติ การเมือง ความคิดเห็น ทรัพยสิน ความยากจน ความพิการ ชาติกําเนิด บุคคลไรถิ่น รสนิยมทางเพศ ผูปวยหรือ
เปนโรค เปนตน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
-

ให ค วามรู เ รื่ อ งสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนให กั บ พนั ก งานทุก คนตั้ งแต เ ข า ร ว มงาน โดยผ า นการปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณของบริษัท

-

หลีกเลี่ยงการเปนพันธมิตรกับองคกรที่จะนําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

-

ใหสิทธิพนักงานในการโตแยงเพื่อพิสูจนตนเองกรณีถูกบงชี้ความผิด หรือทุจริตตอหนาที่การงาน ไมมีการ
เลิกจางอยางไมเปนธรรม

พนั ก งานของบริ ษัททุกคนเปน ทรั พยากรที่มี คา และเป น สว นสํา คั ญ ที่สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นธุร กิ จสู ค วามสํ า เร็ จ ต อ
เปาหมายทางธุรกิจขององคกร และมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองคกร โดยดูแลพนักงานอยาง
เสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ทั้ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน สงเสริมใหพนักงาน รูรักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไวใจกัน ปฏิบัติตอกัน
อยางสุภาพ และเคารพศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย ทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให
มีความรู ความสามารถ ใหพรอมปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสรางความมั่นคงในอาชีพ และ
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ใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงการใหมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน มีการให
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทดําเนินการดานแรงงานที่สอดคลองกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎบัตร
สากลที่เกี่ย วของดานแรงงาน และคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อมุงหวังใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและ
บริษัท และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยรวม รวมทั้งเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการสื่อสาร เสนอแนะ
รองเรีย น และแจงปญหาตางๆ ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผานชองทางการรับเรื่องที่กําหนดไวหรือผานระบบ
เว็บไซตของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท ตามลําดับ
ในปที่ผานมาขอเสนอแนะตางๆ ไดรับการพิจารณาและดําเนินการแกไข เพื่อเปนการรักษาความสัมพันธอันดีตอกัน
บริษัทรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกันและดําเนินการโดยใชกลไกที่ไม
กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานผูแจงเบาะแส ซึ่งไดถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัท
บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานใหเปนผูมีความรูความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสราง
ความสามารถในการแขงขันขององคกร ทั้งในดานการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิตและใหความสําคัญกับ
การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงาน โดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานที่ทํางานสม่ําเสมอ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟ และการปฐม
พยาบาลเบื้องตนแกพนักงานตอเนื่องทุกๆ ป
สําหรับสวัสดิการพนักงานที่บริษัทใหแกพนักงานมีดังนี้
-

จัดใหมีการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน
จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งในและนอกสถานที่ อยางตอเนื่อง
จัดใหมีเงินจูงใจ โบนัส คาเขากะ คาประสบการณ ฯลฯ
จัดใหมีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
จัดใหมีรถรับ-สง พนักงาน
จัดใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาพาหนะ คาน้ํามัน
จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคูสมรสของพนักงาน
จัดใหมีเงินสงเคราะหเมื่อพนักงานถึงแกกรรม
จัดใหมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
จัดใหมีเงินชวยเหลือคาอาหารกลางวัน
จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะตองสงเงินเขากองทุนในอัตรา ขั้น
ต่ํารอยละ 5 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง
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- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป และตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน
- จัดใหมีสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนากับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ม
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
- จัดใหมีเงินบําเหน็จใหแกพนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชนหลังจากเกษียณอายุงาน
- จัดใหมีสวัสดิการเงินชวยเหลือคาเชาบาน
- จัดใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางความสามัคคี และสานสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทมีนโยบายการใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การแสดงสินคา ตอง
เปนไปตามความเปนจริง พรอมมีคูมือการใชสินคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายและ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจบริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดตกลงไวกับ
ลูกคา พึงปฏิบัติตอลูกคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย
และสงมอบสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
- จัดใหมีการใหคําแนะนํา รวมถึงขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคาดวย
ความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนําความลับของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนของตนหรือผู
ที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
- คิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการอยางตอเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
- จัดใหมีหนวยงานเพื่อใหบริการลูกคาหรือผูบริโภค รองเรียน สอบถามขอมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินคาและบริการไดอยางสะดวก โดยเนนการเขาถึงความตองการของลูกคาอยางแทจริง พรอมจะ
ดําเนินการอยางเปนธรรมตอลูกคาหรือผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงความสําคั ญในการมีสวนรวมดูแลรับผิ ดชอบตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึ ง
ผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดใหเปนนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทดังนี้
- สงเสริ มให พนั กงานมี จิต สํา นึกในเรื่องความรับผิ ดชอบตอสิ่ งแวดลอมทั่ว ทั้งองค กรอยา งต อเนื่อง โดย
ขับเคลื่อนทั้งจากภายในสูภายนอก และภายนอกสูภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม บริษัทไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยเสมอมา จึงมุงพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบมีการใชทรัพยากรอยางรูคุณคาและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัด
ใหมีการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการเขารวมโครงการ “เสริมสรางศักยภาพโรงงาน
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7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทสนันับสนุนใหจัดกิจกรรมหรือเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนโดยจะตองจัดใหมี
กิจกรรมทุกปตามวาระและโอกาส ซึ่งในป 2561 บริษัทไดเขารวมทํากิจการดังนี้
 ตรวจสุขภาพประจําป
 กิจกรรมตรวจหาสารเสพติด
 กิจกรรม โลหิตคนละนิดชวยชีวิต
เพื่อนมนุษย
 กิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑของ
ชุมชนเกาะกก
 สนับสนุนกิจกรรมงานวันสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชและงานกาชาด
 สนับสนุนกิจกรรม Bike อุนไอรัก
 กิจกรรมปนน้ําใจสูส ังคม
 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
 กิจกรรมประเพณีลอยกระทงชุมชนคลองน้ําหู
 โครงการเสริมขวัญแบงปนรอยยิ้มเด็กและ
ครอบครัวผูดอยโอกาสทางสังคม
 กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญ
 กิจกรรมแขงขันกีฬาสี
 กิจกรรมประกวดรองเพลง
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การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและไมมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎระเบียบเรื่องสิ่งแวดลอมกับ
หนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และขอกําหนด
ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดผานการตรวจสอบและไดรับการตอใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงาน
ภาครัฐเปนประจําทุกๆ ป อยางสม่ําเสมอ
กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สืบเนื่องจากปจจุบันภาคเอกชนใหความสําคัญและรวมกันปองกันและตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยรวมกัน
สรางมาตรฐานดานจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ขอความรวมมือและเชิญชวนใหบริษัทจดทะเบียนเขารวมโครงการแนวรวมการปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริต โดยมี IOD เปนเลขานุการของโครงการ
ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมพัฒนาการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน ดังนั้น บริษัทจึงไดเขารวมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ“แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต”โดยจะรวมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใส
สะอาดและจะตองกรอกแบบประเมินตนเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น โดยแนวรวมนี้มุงที่จะสนับสนุนและมีสวนใน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการใหการรับรองบริษัทตามแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการ
ทุจริตฯ
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากลวดเหล็ก
เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตของลูกคาในกลุมกอสราง ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทประกอบดวย ลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีต
อัดแรง (Steel Wires for Prestressed ConcreteWire) (“PC-Wire”) ลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง (Steel
Wires Strand for Prestressed Concrete) (“PC-Strand”) โดยกลุมลูกคาของบริษัท ไดแก หนวยงานราชการ หนวยงาน
เอกชนภายในประเทศและตางประเทศ
หากพิจารณาถึงภาพรวมของผลการดําเนินงานชวงป 2561 พบวา บริษัทมีรายไดจากการขายผลิตภั ณฑเทากับ
1,010.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 85.09 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งมีรายได 925.52 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
9.19 และมีผลกําไรสําหรับงวดจํานวน 52.87 ลานบาท ลดลง 27.99 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.61 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2560 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ 80.86 ลานบาท
ฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,485.09 ลานบาท หนี้สินรวม 419.49 ลานบาท สวนของผูถือ
หุน 1,065.60 ลานบาท
ในสวนของสภาพคลอง ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองและสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 2.64 เทา และ
1.91 เทา ตามลําดับ ทางดานโครงสรางเงินทุนนั้น บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.32 เทาในป
2560 เปน 0.39 เทา ในป 2561
รายได
บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,104.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น 159.66 ลานบาท จากป 2560 ซึ่งมีรายไดรวม 944.89 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.90 ซึ่งจะเห็นวารายไดป 2561 นั้น ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ทั้งที่ภายในป 2561 สภาวการณของ
ตลาดลวดเหล็กและอุ ตสาหกรรมกอ สรางยังคงทรงตัว แตบริษัทฯสามารถเพิ่มปริมาณขายและรายไดจากการขายไดสูง
เนื่องจากมีการควบคุมและบริหารจัดการดานตางๆ วางกลยุทธดานการตลาดเปนอยางดี ควบคุมตนทุนการผลิต และคาใชจาย
ตางๆ สงผลใหสามารถกําหนดและควบคุมปริมาณขายไดในทิศทางที่ตองการอีกทั้งบริษัทฯ มีการบริหารจัดการทรัพยสินให
เกิดประโยชนสูงสุด โดยนําไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ทําใหไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูง ในรูปของรายไดอื่น
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รายได้ จากการขาย (ล้ านบาท)
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รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต รายไดจากดอกเบี้ยรับ รายได
จากการใหใชวงเงิน และกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น จํานวนรวมรายไดอื่น ป 2561 ทั้งสิ้น 93.94 ลานบาท
เพิ่มขึ้น จํานวน 74.58ลานบาทจากป 2560
2560ซึ่งมีรายไดอื่นจํานวนรวม 19.36 ลานบาท เนื่องจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจาก
การปรับมูลคายุติธรรม ของเงินลงทุนระยะสั้นมีมูลคาสูงขึ้น
รายไดแยกตามผลิตภัณฑ
รายไดจากการจําหนายลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง ป2561 เทากั บ 502.05 ลานบาท หรือรอยละ
49.68 ของรายไดจากการขายสินคาลดลง 42.00 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.72 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีรายไดเทากับ
544.05 ลานบาท หรือรอยละ 58.78 ของรายไดจากการขายสินคา เนื่องจากราคาขายสินคาลดลง ตลาดลวดเหล็กและ
อุตสาหกรรมกออสร
สรางปรับตัวไมมากเทาที่ควร ประกอบกับมีการแขงขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพิ่มยอดขายใน
สินคาอื่นที่มีชองทางการตลาดที่ดีกวา
รายไดจากการจําหนายลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง ป 2561 เทากับ 484.95 ลานบาท หรือ
ายไดจากการขายสินคาเพิ่มขึ้น 136.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 39.14 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีรายได
รอยละ 47.99 ของรายได
เทากับ 179.88 ลานบาท หรือรอยละ 30.05 ของรายไดจากการขายสินคา สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ไดใช
เครื่องจักรใหมเพิ่มกําลังการผลิตอยางเต็มที่ เพือ่อรองรั
รองรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งในและตางประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
อีก ทั้งบริหารจัดการต นทุนวัตถุดิบ และตนทุ นการผลิตไดอยางรัด กุม สงผลใหไดตนทุน ขายที่ต่ํา สามารถเขาเปดตลาด
ตางประเทศที่มีการแขงขันสูง
รายไดจากการจําหนายลวดตะแกรงเหล็กกลาเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ป 2561 เทากับ 10.00 ลานบาท หรือรอย
ละ 0.99 ของรายไดจากการขายสินคา ลดลง 5.15 ลานบาท ลดลงรอยละ 33.98 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีรายไดเทากับ
15.15 ลานบาท หรือรอยละ 1.64 ของรายไดจากการขายสินนคคา สาเหตุของการลดลงของผลิตภัณฑประเภทนี้เนื่องจากคูคา
รายใหญมีปริมาณการขายลดลง สงผลใหบริษัทฯมีรายไดลดลง ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธในป 2562 โดยการเพิ่มลูกคาราย
ดกับลูกคารายใดรายหนึ่ง
ยอยอีกหลายราย เพื่อกระจายความเสี่ยงในการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา และไมเปนการผูกขาดยึดติดกั
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รายไดจากการจําหนายลวดเหล็กกลาคารบอนต่ํา ป 2561 เทากับ 12.79 ลานบาท หรือรอยละ1.27 ของรายได
จากการขายสินคา เพิ่มขึ้น 0.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.73 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีรายไดเทากับ 11.87 ลานบาท หรือ
รอยละ 1.28 ของรายไดจากการขายสินคา สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสินคาประเภทนี้เปนสินคาใชขั้นตอนการผลิตสั้นกวา
สินคาประเภทอื่น ทําใหตนทุนในการผลิตต่ํา สะดวกตอการเขาเจรจาเปดชองทางการจําหนายแกลูกคารายใหม อีกทั้งใช
รวมกับสินคาประเภทลวดเหล็กกลาสําหรับคอนกรีตอัดแรง เพื่อผลิต เสาเข็ม เสาไฟฟา ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ โดย
มีฐานลูกคาเดิมและอาศัยขายรวมกับสินคาหลักของบริษัทฯ
รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากการจําหนายเศษลวดที่เกิดจากกระบวนการผลิต รายไดจากดอกเบี้ยรับ และ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น จํานวนรวมรายไดอื่ น ป 2561 ทั้งสิ้น 93.94 ลานบาท เพิ่มขึ้น 74.58 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 385.12 เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีรายไดอื่นเทากับ 19.36 ลานบาท เนื่องจากป 2561มีปริมาณการผลิตที่สูง
สงผลใหเศษลวดในการผลิตสูงตามไปดวย อี กทั้งมีกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น จํานวน
78.18 ลานบาท
ตนทุนขาย ในป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 954.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 167.98 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560
ซึ่งเทากับ 786.12 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 21.37 ซึ่งมูลคาที่เพิ่มขึ้นจะสัมพันธกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นแตตนทุนตอหนวยนั้นจะ
สูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหวัตถุดิบที่มีอยูใน Stock บางสวนยังคงเปนวัตถุดิบที่ราคาสูง
แตจะกระทบกับผลการดําเนินงานในระยะสั้นเทานั้น เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายกําหนด Safety Stock ของวัตถุดิบอยาง
เขมงวดและรัดกุม เพื่อ ปองกันการผันผวนของราคาวัตถุดิบ สําหรับตนทุนในการผลิต ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายนั้นยัง
ใกลเคียงกับปที่ผานมาโครงสรางตนทุนขายของบริษัทฯประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราสวนประมาณรอยละ 70-85
ของตนทุนการผลิตรวมและผันแปรไปตามปริมาณการผลิต ปริมาณการขาย นอกนั้นเปนตนทุนในการทําตอเพื่อใหสําเร็จเปน
สินคาสําเร็จรูป ประกอบดวย คาน้ํา คาไฟฟา คาแรงงาน คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักร คาเสื่อมราคา และคาใชจายใน
การผลิตอื่นๆ
คาใชจาย สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ
- คาใชจายในการขาย: ป 2561 เทากับ 40.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.75 ลานบาท เพิ่มขึ้ นรอ ยละ 36.30
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งเทากับ 29.61 ลานบาท ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ
ไดเปดชองทางการจําหนาย โดยรุกพื้นที่ตางประเทศมากขึ้น ทําใหเกิดคาใชจายในสวนนี้สูง คาใชจายในการขายสวนใหญ
ไดแก คาตอบแทนพนักงาน คารับรองลูกคา คาสงเสริมการตลาด คาขนสงในการจัดจําหนาย
- คาใชจายในการบริหาร ป 2561 เทากับ 40.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.23 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.02
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งเทากับ 34.60 ลานบาท คาใชจายในการบริหารประกอบไปดวย เงินเดือน และคาตอบแทน
พนักงาน คาสวัสดิการพาหนะ คาเดินทาง คาเสื่อมราคาในสวนของสํานักงาน เปนตน อีกทั้งในป 2560 ไดนําหนี้สงสัยจะสูญ
รับคืน มาหักกับคาใชจายในการบริหารทําให ป 2560 คาใชจายสวนนี้ลดลงอยางเห็นไดชัด
กําไร/ขาดทุน อื่น ป 2561 มีกําไรเทากับ 2.09 ลานบาท ลดลง 0.62 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 22.79
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งเทากับ 2.71 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกัน กําไร / ขาดทุนอื่นนั้นมาจากบริษัทฯ ไดซื้อวัตถุดิบ
จํานวนหนึ่งเปนสกุลเงินตางประเทศและทําการปองกันความเสี่ยง (Hedging) ไวเรียบรอยแลวทั้งจํานวน เมื่อคาเงินบาทแข็ง
คาขึ้น ณ.ชวงเวลาหนึ่ง บริษัทฯจึงบันทึกรายการกําไรหรือขาดทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มาตรฐานบัญชีกําหนด
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ต น ทุ น ทางการเงิ น ป 2561 เท า กั บ 7.62 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 6.75 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 783.38
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งเทากับ 0.86 ลานบาท ตนทุนทางการเงินหลักคือดอกเบี้ยจายสําหรับการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงตองนําเขาวัตถุดิบในปริมาณที่สูงขึ้นตาม
กํา ไร(ขาดทุน ) สุทธิ ป 2561 เทา กั บ 52.87 ลานบาท ลดลง 27.99 ลานบาท ลดลงรอ ยละ 34.61
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 ซึ่งมีกําไรสุทธิเทากับ 80.46 ลานบาท เนื่องจากป 2561 เกิดความผันผวนของราคาสินแรเหล็ก
โลก โครงการสาธารณูป โภคและการกอสรางขั้นพื้นฐานตางๆ ยังไมคืบหนาเทาที่ควร ประกอบกับการแขงขันในตลาดลวด
เหล็กรุนแรง ผูผลิตหลายรายเพิ่มกําลังการผลิต สงผลใหราคาขายลดลง
การวิเคราะหฐานะการเงิน
ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน

รวมสินทรัพย

จํานวนเงิน (ลานบาท)
ป 2561
ป 2560
1,485.09
1,355.37

รวมหนี้สิน

419.49

326.27

93.22

28.57

รวมสวนของผูถือหุน

1,065.60

1,029.10

36.50

3.55

รายการ

เพิ่ม(ลด)
ลานบาท
รอยละ
129.72
9.57

(1) สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,485.09 ลานบาท เพิ่มขึ้ นจากป 2560 เทากับ
129.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.57 ซึ่งมีสินทรัพยรวม 1,355.37 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก


เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ป 2561 เทากับ 50.74 ลานบาท เพิ่มขึ้น 30.24 ลานบาท เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 20.50 ลานบาท เนื่องจากป 2561 มีการรับชําระหนี้จาก
ลูกคาในชวงสิ้นป และจัดสรรเงินจํานวนนี้ไปชําระคาวัตถุดิบตางประเทศในตนป 2562



เงินลงทุนระยะสั้น ป 2561 เทากับ 455.55 ลานบาท เพิ่มขึ้น6.97 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 ซึ่งมีจํา นวนเทากับ 448.58 ลานบาท เงินลงทุนระยะสั้นนี้สวนใหญเปนเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพื่อคาและลงทุนในกองทุนของธนาคารแหงหนึ่งและมีทมี่ ีสภาพคลองสูง



ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ป 2561 เทากับ 229.04 ลานบาท ลดลง 32.73 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 261.77 ลานบาท เนื่องจากฝายติดตามหนี้สินไดติดตามอยาง
ใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อใหการรับชําระหนี้เปนไปอยางครบถวน สงผลใหลูกหนี้การคาลดลง



สินคาคงเหลือ ป 2561 เทากับ 291.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 99.07 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ป 2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 192.27 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มกําลังการผลิตทําใหตองบริหารจัดการ
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Safety Stock ในสัดสวนที่เหมาะสม สงผลใหสินคาคงเหลือสูงขึ้น สินคาคงเหลือประกอบดวย วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน สินคาระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูป


สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ป 2561 เทากับ 1.43 ลานบาท ลดลง0.09 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 1.52 ลานบาท เนื่องจากการลดลงของภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ



สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ป 2561 เทากับ 428.50 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.26 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 402.24 ลานบาท เนื่อ งจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบัน
การเงิน ที่ใชเปนหลักประกัน จํานวน 26.00 ลานบาทเพื่อเปนการเพิ่มวงเงินสินเชื่อเกี่ยวกับ การซื้อ
วัตถุดิบจากตางประเทศ

(2) หนี้สิน
ณ สิ้นป 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 419.49 ลานบาท เพิ่มขึ้น 93.22 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 326.27 ลานบาท มีสาเหตุมาจาก
หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่ มขึ้น 84.25 ลา นบาท อันประกอบดวยการเพิ่มขึ้ นของเงินกูยืม ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน 55.46 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 35.35 ลานบาท ภาษีเงินไดคางจายลดลง 6.65
ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จํานวน 0.09 ลานบาท
สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนนั้นเพิ่มขึ้น 8.97 ลานบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จํานวน 8.55 ลานบาท ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 0.33 ลานบาท และหนี้สิน
ภายใตสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น จํานวน 0.09 ลานบาท
(3) สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นป 2561 บริ ษัทฯ มีสวนของผูถื อ หุน เทากับ 1,065.60 ล านบาท เพิ่ม ขึ้ น 36.50 ลานบาท จากชวง
เดียวกันของป 2560 ซึ่งมีจํานวนเทากับ 1,029.10 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป2561 จํานวน
52.20 ลานบาท และมีทุนหุนสามัญที่ชําระเต็มมูลคาเพิ่มขึ้น 15.17 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 33.36 ลานบาท
และจายเงินปนผล จํานวน 64.23 ลานบาท
คุณภาพของสินทรัพย


ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นสุทธิ

บริษัทฯ มีลูกหนี้และลูกหนี้อื่นสุทธิในป 2561 จํานวน 229.04 ลานบาท เนื่องจากลูกหนี้การคาไดมีการบันทึกคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายแลว สามารถแบงแยกลูกหนี้การคาไดตามอายุลูกหนี้ไดดังนี้
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อายุหนี้คางชําระ
ลูกหนี้การคา – บุคคลภายนอก
ยังไมครบกําหนดชําระ
ครบกําหนดชําระแลว
ไมเกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
รวม
หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสุญ
ลูกหนีก้ ารคา - บุคคลภายนอก - สุทธิ

ป 2561
ลานบาท
%
149.46
68.53

60.61
5.09
0.65
2.30
218.10
(2.72)
215.38

27.79
2.33
0.30
1.05
100.00
(1.26)

ป 2560
ลานบาท
182.24

70.10
3.00
0.49
2.46
258.30
(2.46)
255.83

%
70.56

27.14
1.16
0.19
0.95
100.00
(0.96)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 218.10 ลานบาท และตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคลองไวเปนจํานวน 2.72 ลานบาท โดยเปนลูกหนี้การคาที่คางชําระ 181-270
วัน จํานวน 0.42 ลา นบาท ลูกหนี้การคาที่คางชําระเกิน 12 เดือนจํา นวน 2.30 ลานบาท ผูบริหารของบริษัทมีนโยบาย
กําหนดใหตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาที่คางชําระนับจากวันที่ครบกําหนดชําระตั้งแต 181 - 270 วัน ตั้งคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 65 คางชําระนับจากวันที่ครบกําหนดชําระตั้งแต 271 – 365 วัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในอัตรารอยละ 90 และคางชําระเกินกวา 365 วันขึ้นไป ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100 ซึ่งผูบริหารพิจารณา
แลวเห็นวาลูกหนี้การคาเหลานั้นขาดสภาพคลอง นอกจากนี้ฝายบริหารยังไดเพิ่มมาตราการในการใหสินเชื่อแกลูกหนี้เขมงวด
มากขึ้นและเรงรัดติดตามทวงถามหนี้ที่คางชําระอยางใกลชิดและตอเนื่อง อยางไรก็ตามสําหรับลูกหนี้คงคางที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญแลวนั้น บริษัทฯไดดําเนินการตามขั้นตอนติดตามหนี้ทางกฎหมายเพื่อใหไดรับชําระหนี้คืนโดยเร็วที่สุด
สําหรับนโยบายการใหเครดิตทางการคานั้น ปกติบริษัทจะใหเครดิตทางการคาประมาณ 30-120 วัน เครดิตโดย
เฉลี่ยประมาณ 90 วัน ปจจุบันบริษัทฯ ไดปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกําหนดกับ
ลูกคาและใหเครดิตทางการคาระยะสั้นหรืองดเครดิตสําหรับลูกคารายใหม รวมถึงตรวจสอบรายละเอียด สภาพคลองทาง
การเงินของลูกคาใหมอยางรัดกุมและเขมงวด โดยป 2561 มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 85 วัน ซึ่งต่ํากวาระยะเวลาการ
ใหเครดิตโดยเฉลี่ยแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการรับชําระหนี้ที่ดี


สินคาคงเหลือ

ณ 31 ธันวาคม 2561 สินคาคงเหลือสุทธิมีมูลคา 291.34 ลานบาท เพิ่มขึ้น 99.07 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของป 2561 ซึ่งมีมูลคา 192.27 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 51.53 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การผลิตและปริมาณการขาย ทําใหตองบริหารจัดการสินคาคงเหลือใหเพียงพอสงผลใหปริมาณวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ฝายบริหารไดทําการควบคุมวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป อยางรัดกุมเพื่อปองกันความเสี่ยงดานการผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ และเฝาติดตามสังเกตุสถานะการณความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอยางใกลชิด สามารถแสดงรายละเอียดของ
สินคาคงเหลือไดดังนี้
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ลักษณะของสินคาคงคลัง
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
สินคาระหวางผลิต
สินคาสําเร็จรูป
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวม

ป 2561
ลานบาท
%
177.18
58.51
4.36
1.44
14.02
4.63
74.54
24.61
32.72
10.81
302.83 100.00
(11.49)
(3.94)
291.34

ป 2560
ลานบาท
124.42
4.21
11.20
52.56
192.39
(0.13)
192.27

%
64.67
2.19
5.82
27.32
100.00
(0.06)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินคาคงเหลือสุทธิป ระมาณ 291.34 ลานบาท โดยมีสัดสวนของวัตถุดิบ วัสดุ
โรงงานสินคาระหวางผลิต สินคาสําเร็จรูป สินคาระหวางทาง คิดเปนจํานวนเงิน 177.18 ลานบาท, 4.36 ลานบาท, 14.02
ลานบาท, 74.54 ลานบาท และ 32.72 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 58.51, รอยละ 1.44, รอยละ 4.63, รอยละ
24.61 และรอยละ 10.81 ตามลําดับ โดยมีคาเผื่อการปรับมูลคาจํานวน 11.49 ลานบาท
สภาพคลอง
 กระแสเงินสด
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 30.24 ลานบาท สงผลใหเงินสดของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 20.50 ลานบาท เปน 50.74 ลานบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมตางๆ ดังนี้
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
(26.44)
19.90
36.78
30.24

รายการ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในป 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีคาเปนลบจํานวน 26.44 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีผล
การดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังปรับปรุงรายการที่ไมใชเงินสดมีผลกําไรจํานวน 27.12 ลานบาท
ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นลดลง 32.79 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 110.43 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลดลงจํานวน 0.09 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลงจํานวน 0.56 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 34.54
ลานบาท ผลประโยชนพนักงานจายจริง 0.70 ลานบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.28 ลานบาท มีรับดอกเบี้ย 1.71 ลาน
บาท จายดอกเบี้ย 5.66 ลานบาท และจายภาษีเงินได 6.74 ลานบาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนมีคาเปนบวกจํานวน 19.90 ลานบาท เปนผลมาจากเงินสดจายเพื่อเงินลงทุนระยะ
สั้นเงินฝากประจําจํานวน 26.00 ลานบาท เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นหลักทรัพยเพื่อคาเผื่อขายจํานวน 716.32 ลาน
บาท เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 24.38 ลานบาท แตก็มีเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 786.69 ลานบาท
และมีเงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน0.01ลานบาทชําระคืนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน จํานวน 0.10
ลานบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินมีคาเปนบวกจํานวน 38.73 ลานบาท เปนผลมาจากเงินสดรับจากเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 845.54 ลา นบาท ชํา ระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 791.11 ลา นบาท
จายเงินปนผลจํานวน 64.23 ลานบาท และเงินสดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 48.53 ลานบาท จาก
เหตุผลดังกลาวขางตนทําใหเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 30.24 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีเงินสดซึ่งเปนเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้นจํานวน 50.74 ลานบาท


อัตราสวนสภาพคลองที่สําคัญ

สําหรับอัตราสวนสภาพคลอง ป 2561 นั้น ยังอยูในระดับที่ดี โดยอัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็ว อยูใ นระดับ 2.64 และ 1.91 เทา ตามลําดับ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 85 วัน ซึ่งยังคงรักษาใหอ ยูใ นระดับไมเกิน
ระยะเวลาการใหเครดิตโดยเฉลี่ยคือ 90 วัน อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาลดลงเหลือ 14.67 วัน เนื่องจากเจาหนี้การคา
โดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น สําหรับ Cash Cycle ลดลงจาก 97.27 วัน ในป 2560 เปน 84.30 วัน ในป 2561 เนื่องจากระยะเวลาใน
การเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นและระยะเวลาในการชําระหนี้ก็เพิ่มขึ้น
แหลงที่มาของเงินทุน


หนี้สิน

ณ สิ้นป 2561บริษัทมีหนี้สินรวมจํานวน 419.49 ลานบาท หนี้สินหลักคือหนี้สินหมุนเวียน อันประกอบดวย เงินกู
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อวัตถุดิบ 317.63ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น83.21 ลานบาท สําหรับหนี้สินไม
หมุนเวียนนั้นคือ ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่จะตองจายเมื่อเกษียณจํานวน10.01ลานบาทและหนี้สินภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี จํานวน 8.64 ลานบาท


สวนของผูถือหุน

ป 2561 บริษั ทฯ มีผลการดํา เนินงานกํา ไรเบ็ดเสร็จ รวม 52.20 ลานบาท และมี การออกหุน สามั ญจากการใช
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 48.53 ลานบาท และจายเงินปนผล จํานวน 64.23 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจาก
1,029.10 ลานบาทในป 2560 เปน 1,065.60 ลานบาทในป 2561
ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
- โปรดดูรายละเอียดในหัวขอปจจัยความเสี่ยง -
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ที่มีประสบการณและมีคุณสมบัติครบถวน ในระหวางป 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง รายนามของกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม มีดังนี้
จํานวนครั้ง
นายวรวิทย

ศิริวัฒนวิมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

นายวิเชียร

โสพรรณพนิชกุล

กรรมการตรวจสอบ

5/5

ดร.พิสณฑ

อุดมวรรัตน

กรรมการตรวจสอบ

5/5

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอยางอิสระภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อชวยในการสอบทานใหบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ สอดคลองกับขอกําหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญรวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน
และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อใหมีการดําเนินการ
ในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
รายงานทางการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2561 ซึ่งผานการสอบทาน และ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว โดยไดเชิญผูบริหารและผูสอบบัญชีเขารวมหารือในการสอบทานความถูกตอง ครบถวน กอนที่จะให
ความเห็นชอบตอรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบตอรายงานทางการเงิน อยางมีนัยสําคัญ รวมถึงความ
เพียงพอในการเปดเผยขอมูลและขอสังเกตของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผูบริหาร
สายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯวารายงานทาง การเงินดังกลาว ไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองในสาระสําคัญตามขอกําหนดกฎหมาย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเชื่อถือไดและทันเวลา การเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการ
เปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางเพียงพอและครบถวน เปนประโยชนกับผูใชงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีเปนการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการ
สอบบัญชี ความเปนอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี โดยใหความสําคัญกับการนําเสนอขอมูล
อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผูตรวจสอบภายในเปนประจําทุกไตรมาสตามแผนงานที่ได
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อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ และไดใหขอแนะนําที่เปนประโยชนตอระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของ COSO ป 2013
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ไมพบประเด็นหรือขอบกพรองที่
อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการควบคุมภายใน สามารถสราง
ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยไดสอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ไดพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปของผู
ตรวจสอบภายในที่จัดทําขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ มีการปรับแผนการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหนวยงาน ตรวจสอบภายใน
ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาระบบการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เปนไปอยางมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว มีการประสานงานที่ดีกับฝายบริหารและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี
- คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผลโดยไดทบทวนปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งไดแสดงไวในรายงานประจําป
- บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรม และคุณธรรมอยาง
สม่ําเสมอ สรางความตระหนักรูในเรื่องการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหเกิดเปนวัฒนธรรมและคานิยมของ
องคกร ผานทางนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
และไดแสดงเจตนารมณเขารวมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในดานการกํากับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ
ไดยื่น “ แบบประเมินตนเองในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น “ เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กฎระเบี ย บของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงขอผูกพันที่บริษัทฯ มีไวกับ
บุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไมพบประเด็นที่เปนสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดตอกฎหมายและขอกําหนด
ดังกลาว
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหนวยงานเกี่ยวขอ งอื่นๆ ที่กําหนด เพื่อ ใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงานของผูบริหารสายงาน
งานบัญชีและการเงินวารายการทางการคาหรือรายการใหความชวยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ ดําเนินการตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้ง
รายการที่มีสาระสําคัญไดรับการเปดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลวอยางถูกตอง
ครบถวน
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญหรือมูลคาสูงๆ
ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑและแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับ
รายงานของผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินวารายการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ที่ไดพิจารณานั้น
บริษัทฯ ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด อยางถูกตอง ครบถวนแลว
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และได รับ อนุ มั ติ โดยคณะกรรมการบริ ษัท เปน ประจํ า ทุก ป ซึ่ งกฎบัต รดัง กลา วยัง คงมี ค วามสมบูร ณแ ละสอดคล อ งกับ
ภาระหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายและมีความเห็นวาการปฏิบัติภารกิจภายใตกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถวน
สมบูรณ
- คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยการประเมิ น ตนเองตามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนอิ สระ สอดคลอ งตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อันมีสวนชวยเสริมสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดรับ
ทราบ อยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส โดยในป 2561 ไดรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบจํานวนรวม 4 ครั้ง
ผูสอบบัญชีภายนอก
- คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาประเมินความเปนอิสระและผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี ในป 2561 และเห็น
วาผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ มีความเปนอิสระเพียงพอ และไดเปรียบเทียบคาสอบบัญชีสําหรับป 2562
ที่เสนอมาซึ่งเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนดังกลาว คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนายสุวัจชัย เมฆะอํานวยชัย
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ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ นายเกียรติ
นิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แหงบริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte") เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2562 และขออนุมัติคาสอบ
บัญชีงบการเงินประจําป 2562 และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเปนจํานวนเงินรวม
1,700,000 บาท
ความเห็นและขอสังเกตโดยรวม
จากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2561 ทําใหเชื่อไดวาบริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
ถูกตองเชื่อถือได มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ
ปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรู ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเปนอิสระ
อยางเพียงพอและไมมีขอจํากัดในการไดรับขอมูล ทรัพยากร และความรวมมือทั้งจากผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ
ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ อยางสรางสรรคและตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยาง
เทาเทียมกัน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวรวิทย ศิริวัฒนวมิ ล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําขึ้นภายใตนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและบันทึกบัญชีดวยความระมัดระวังประกอบกับการใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการจัดทํางบการเงินเพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงานที่เปนจริงของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในดานคุณภาพของงบการเงินโดยใหมีการสอบทานขอมูลทางการเงิน
และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญเพิ่มเติมอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินมีคําอธิบายและการวิเคราะหเพื่อ
ประโยชนของผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปในการใชงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระเปนผูดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลเพื่อให
มั่นใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตองครบถวนอยางเพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน รวมทั้งปองกันไมใหเกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได
แสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
จากโครงสรางการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกลาว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี รับ
อนุญาตทําใหคณะกรรมการบริษัทเชื่อไดวางบการเงินของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ไดแสดงฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ งตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าไ�้�รวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ร�ยองไวร์ อิน�ัส�รี ส์ จํากั� (มหาชน) (�บริ ษทั �) ��� ง�ร�กอบ�้วย
งบ�ส�ง�าน�การเงิ น � วันที� �� �ันวา�ม ���� งบกําไรขา�ท�น���งบกําไรขา�ท� นเบ��เสร� จอ��น งบ�ส�ง
การเ��ี� ย น���งส� ว นของ���้ � อ ห� ้น���งบกร��สเงิ น ส�สํา หรั บ �ี สิ� นส� � วัน เ�ี ย วกัน ���หมายเห��
�ร�กอบงบการเงินรวม��งสร� �น�ยบายการบั�ชีที�สาํ �ั�
ข้าพเจ้าเห�นว�า งบการเงินข้าง�้นนี��ส�ง�าน�การเงินของบริ ษทั ร�ยองไวร์ อิน�ัส�รี ส์ จํากั� (มหาชน)
� วันที� �� �ันวา�ม ���� �����การ�ําเนิ นงาน ���กร��สเงินส�สําหรับ�ี สิ� นส� �วันเ�ียวกัน ��ย��ก�้อง
�ามที��วร�นสาร�สํา�ั��ามมา�ร�านการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าไ�้��ิบ�ั ิงาน�รวจสอบ�ามมา�ร�านการสอบบั�ชี �วามรับ�ิ�ชอบของข้าพเจ้าไ�้ก��าวไว้�นวรร�
�วามรับ�ิ�ชอบของ��ส้ อบบั�ชี��อการ�รวจสอบงบการเงิน�นรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี�วามเ�� นอิสร�
จากบริ ษทั �ามข้อกําหน�ของจรรยาบรร�ของ���้ ร�กอบวิชาชี พบั�ชี ที�กาํ หน���ยส�าวิชาชี พบั�ชี
�นส� วนที�เกี�ยวข้องกับการ�รวจสอบงบการเงิน ���ข้าพเจ้าไ�้��ิบ�ั ิ�าม�วามรับ�ิ�ชอบ�้านจรรยาบรร�อ��น �
��� งเ�� นไ��ามข้อกําหน�เห��านี� ข้าพเจ้าเช��อว�าห�ัก�านการสอบบั�ชี ที�ขา้ พเจ้าไ�้รับเพียงพอ���เหมา�สม
เพ��อ�ช้เ�� นเก��์�นการ�ส�ง�วามเห�นของข้าพเจ้า
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�ร��องส� า�ั��นการตรว�สอบ
เร�� องสํา �ั��นการ�รวจสอบ�� อเร�� อง��าง� ที� มีนัยสํา�ั�ที� ส���าม�� �ยพิ นิจเยี�ยง���้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้า�นการ�รวจสอบงบการเงินสําหรับงว��ั จจ�บนั ข้าพเจ้าไ�้นาํ เร�� องเห��านี� มาพิจาร�า�นบริ บทของ
การ�รวจสอบงบการเงิ น ��ยรวม��ะ�นการ�ส�ง�วามเห� น ของข้า พเจ้า ทั�ง นี� ข้า พเจ้าไม� ไ �้� ส�ง
�วามเห�น�ยก��างหากสําหรับเร�� องเห��านี�
�ร��องส� า�ั��นการตรว�สอบ
ว���การตรว�สอบ������ ���อ� ตอบสนอง
การวัดมู���า�องส� น��า�ง����อ
สิ น�้า�งเห��อของบริ �ทั มียอ��งเห��อที�มีนยั สํา�ั� วิ�ีการ�รวจสอบที�สาํ �ั� รวม��ง
�นงบการเงิ น ��ยสิ น�้าสําเร� จร� � งานระหว�างทํา  ทํา�วามเข้า�จ��ะการ�ระเมินการออก�บบการ�วบ��ม�าย�น
��ะวั����ิ บมี ส�วน�ระกอบเ�� นเห��กที� มี�วาม�ัน ��ะการนําการ�วบ��ม�าย�นไ���ิบ�ั ิ ��อ�จนการท�สอบ
�วนของรา�าอย�างมาก��� งอาจส� ง����อม����าส� ท�ิ ที� �ระสิท�ิ��ของการ�วบ��ม�าย�นที�เกี� ยวข้องกับการวั�ม����า
จะไ�้รั บ �ํ�ากว� า รา�าท� น ทํา �ห้ ม� � �� าของสิ น �้ า ของสิ น�้า�งเห��อ
 การ�ระเมิ น �วามเหมาะสมของวิ�ี ก าร�ํา นว�ม� � �� า ส� ท�ิ
�งเห��อไม��ก� �้องไ�้
ที�จะไ�้รับของสิ น�้า�งเห��อ � วันสิ� นรอบระยะเว�ารายงาน
น�ยบายการบั�ชี เร�� องการวั�ม����าสิ น�้า�งเห��อ การพิจาร�า�วามสมเห��สม��ของรา�า��า���ยอ้างอิ ง
ของบริ �ทั ��ะราย�ะเอีย�สิ น�้า�งเห��อไ�้�ส�ง จากรา�าขายเ��ี�ย�าม�บ�จ้งหนี� ห�ังวันสิ� น�ี ��ะการท�สอบ
ไว้�นหมายเห���ระกอบงบการเงิ นข้อ ��� ��ะ � �วาม��ก�้อง�นการ�ํานว�
 �นกร�ี ม����าส� ท�ิ ที�จะไ�้รับ�ํ�ากว�ารา�าท�นจะมีการพิจาร�า
�าม�ํา�ับ
เสนอรายการ�รับ�ร� ง��าเ��อ� ม����าสิน�้า���ง�นงบการเงิน
 การ�ระเมิ น�วามเพี ยงพอของการเ�ิ �เ�ยข้อม� �ที�เกี� ย วกับ
�ระมา�การ��าเ���อม����าสิ น�้า���ง�นหมายเห���ระกอบ
งบการเงิน

�ร��องอ�น�
งบการเงิ นของบริ �ทั ระยองไวร� อิน�ัส�รี ส� จํากั� (มหาชน) สําหรั บ�ี สิ� นส� �วันที� �� �ันวา�ม ����
(ก�อนการจั��ระเ�ทรายการ�หม��ามหมายเห���ระกอบงบการเงิ นข้อ ��) ที��ส�งเ�� นข้อม��เ�รี ยบเทียบ
�รวจสอบ��ย��ส้ อบบั�ชีอ�น ��� ง�ส�ง�วามเห�นอย�างไม�มีเง��อนไข �ามรายงาน�งวันที� �� ก�ม�าพัน�� ����
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ข้ อมูลอ�น�
��บ� ริ �ารเ�� น��ร� ับ�ิ��อบ��อข�อม��อ��น ข�อม��อ��น�ระกอบ��วยข�อม����� งรวมอย���นรายงาน�ระจํา�ี ��� ง�า�ว�า
จะ��กจั�เ�รี ยม���ขา� �เจ�า�าย��ังวันที��นรายงานของ��ส� อบบั��ี
�วามเ��นของข�า �เจ�า�� องบการเงิ นรวมไม��รอบ���ม��งข�อ ม��อ�� น��ะข�า�เจ�า ไม�ไ ������ วามเ��� อมัน�
�� อข�อม��อ��น
�วามรับ�ิ��อบของข�า�เจ�าที�เกี�ยวเน��องกับการ�รวจสอบงบการเงิน��อ การอ�าน��ะ�ิจาร�าว�าข�อม��อ��น
มี�วามขั��ย�งที� มีสาระสํา�ั�กับงบการเงิน�ร� อกับ�วามร� �ที� ไ��รับจากการ�รวจสอบของข�า�เจ�า �ร� อ
�ราก�ว�าข�อม��อ��นมีการ�ส�งข�อม��ที�ข�ั ��อข�อเท�จจริ งอันเ�� นสาระสํา�ั��ร� อไม�
เม��อข�า�เจ�าไ��อ�านรายงาน�ระจํา�ี �ากข�า�เจ�าสร� �ไ��ว�ามีการ�ส�งข�อม��ที� ข�ั ��อข�อเท�จจริ งอันเ�� น
สาระสํา�ั� ข�า�เจ�า��องส�� อสารเร�� อง�ังก��าวกับ��ม� ี�น�าที��นการกํากับ������ะ�� ายบริ �ารของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มห� น้ า����นการก�ากับดูแล�� องบการเงิน
��บ� ริ �ารมี�น�าที� รับ�ิ��อบ�นการจั�ทํา��ะนําเสนองบการเงินเ���านี� ��ย��ก��อง�ามที��วร�ามมา�ร�าน
การรายงานทางการเงิน ��ะรั บ�ิ��อบเกี� ยวกับการ�วบ��ม�าย�นที� �บ� ริ �าร�ิจาร�าว�าจําเ�� นเ���อ���
สามาร�จั�ทํางบการเงินที��รา�จากการ�ส�งข�อม��ที�ข�ั ��อข�อเท�จจริ งอันเ�� นสาระสํา�ั�ไม�ว�าจะเกิ�จาก
การท�จริ ��ร� อข�อ�ิ���า�
�นการจั�ทํางบการเงิน ��บ� ริ �ารรับ�ิ��อบ�นการ�ระเมิน�วามสามาร�ของบริ ษทั �นการ�ําเนิ นงาน��อเน��อง
เ�ิ �เ�ยเร�� องที�เกี� ยวกับการ�ําเนิ นงาน��อเน�� อง (�าม�วามเ�มาะสม) ��ะการ���เก���การบั��ี สํา�รับ
การ�ําเนิ นงาน��อเน�� องเว�น����บ� ริ �ารมี�วาม�ั�ง�จที� จะเ�ิกบริ ษ ทั �ร� อ�ย���ําเนิ นงาน�ร� อไม�สามาร�
�ําเนิ นงาน��อเน��อง��อไ�ไ��
��ม� ี�น�าที��นการกํากับ����มี�น�าที��นการสอ�ส� อง����กระบวนการ�นการจั�ทํารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู��อบบั�ช���อการ�รว��อบงบการเงิน
การ�รวจสอบของข้าพเจ้ามีว�ั ���ระสง��เพ�� อ��้ไ�้�วามเ���อมัน� อย�างสมเ���สม��ว�างบการเงิน��ยรวม
�รา�จากการ�ส�งข้อม��ที� ข�ั �� อข้อเท�จจริ งอันเ�� นสาระส�า�ั��ร� อไม� ไม�ว�าจะเกิ�จากการท�จริ ��ร� อ
ข้อ�ิ�พ�า� ��ะเสนอรายงานของ��ส้ อบบั��ี �� งรวม�วามเ��นของข้าพเจ้าอย���ว้ ย �วามเ��� อมัน� อย�าง
สมเ���ส ม���� อ�วามเ��� อมัน� �นระ�ับ ส� ง���ไม�ไ�้เ�� นการรับ �ระกันว�าการ��ิ บั�ิงาน�รวจสอบ�าม
มา�ร�านการสอบบั��ีจะสามาร��รวจพบข้อม��ที�ข�ั ��อข้อเท�จจริ งอันเ�� นสาระส�า�ั�ที�มีอย��ไ�้เสมอไ�
ข้อม��ที� ข�ั ��อข้อเท�จจริ งอาจเกิ�จากการท�จริ ��ร� อข้อ�ิ�พ�า���ะ��อว�ามีสาระส�า�ั�เม��อ�า�การ��ไ�้
อย�างสมเ���สม��ว�ารายการที� ข�ั ��อข้อเท�จจริ ง����ะรายการ�ร� อท�กรายการรวมกันจะมี����อการ�ั�สิ น�จ
ทางเ�รษ�กิจของ���้ �้งบการเงินจากการ��้งบการเงินเ���านี�
�นการ�รวจสอบของข้าพเจ้า�ามมา�ร�านการสอบบั��ี ข้าพเจ้าไ�้��้���ยพินิจ��ะการสังเก���ะสงสัย
เยี�ยง���้ ระกอบวิ�า�ีพ��อ�การ�รวจสอบ การ��ิบ�ั ิงานของข้าพเจ้ารวม��ง


ระบ���ะ�ระเมิน�วามเสี� ยงจากการ�ส�งข้อม��ที�ข�ั ��อข้อเท�จจริ งอันเ�� นสาระส�า�ั��นงบการเงิน
ไม�วา� จะเกิ�จากการท�จริ ��ร� อข้อ�ิ�พ�า� ออก�บบ��ะ��ิบ�ั ิงาน�ามวิ�ีการ�รวจสอบเพ��อ�อบสนอง
��อ�วามเสี� ยงเ���านั�น ��ะไ�้��ัก�านการสอบบั��ีที�เพียงพอ��ะเ�มาะสมเพ��อเ�� นเก����นการ�ส�ง
�วามเ��นของข้าพเจ้า �วามเสี� ยงที�ไม�พบข้อม��ที�ข�ั ��อข้อเท�จจริ งอันเ�� นสาระส�า�ั���� งเ�� น��มาจาก
การท�จริ �จะส�งกว�า�วามเสี� ยงที�เกิ�จากข้อ�ิ�พ�า�เน�� องจากการท�จริ �อาจเกี�ยวกับการสมร� ้ร�วม�ิ�
การ��อม���งเอกสาร��ัก�าน การ�ั�ง�จ�ะเว้นการ�ส�งข้อม�� การ�ส�งข้อม��ที�ไม��รง�ามข้อเท�จจริ ง
�ร� อการ�ทรก��งการ�วบ��ม�าย�น



ท�า�วามเข้า�จ�นระบบการ�วบ��ม�าย�นที�เกี�ยวข้องกับการ�รวจสอบ เพ��อออก�บบวิ�ีการ�รวจสอบ
ที�เ�มาะสมกับส�านการ�� ���ไม����เพ��อวั����ระสง���นการ�ส�ง�วามเ��น��อ�วามมี�ระสิ ท�ิ ��
ของการ�วบ��ม�าย�นของบริ ษทั



�ระเมิน�วามเ�มาะสมของน�ยบายการบั��ี ที��บ�้ ริ �าร��้��ะ�วามสมเ���สม��ของ�ระมา�การ
ทางบั��ี��ะการเ�ิ �เ�ยข้อม��ที�เกี�ยวข้อง��� งจั�ท�าข��น��ย��บ้ ริ �าร
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สร� �เกี�ยวกับ�วามเหมา�สมของการ��้เก���การบั��ี สาํ หรั บการ�ําเนิ นงาน��อเน�� องของ��บ้ ริ หาร
���จากห�ัก �านการสอบบั� �ี �ี� ไ �้รั บ สร� � ว� า มี � วามไม� � น� น อน�ี� มี ส าร�สํ า �ั� �ี� เ กี� ย วกับ
เห��การ��หร� อส�านการ���ี�อาจเ�� นเห���ห้เกิ�ข้อสงสัยอย�างมีนยั สํา�ั���อ�วามสามาร�ของบริ ��ั
�นการ�ําเนิ นงาน��อเน��องหร� อไม� �้าข้าพเจ้าไ�้ขอ้ สร� �ว�ามี�วามไม��น� นอน�ี� มีสาร�สํา�ั� ข้าพเจ้า
�้องก��าวไว้�นรายงานของ��ส้ อบบั��ี ของข้าพเจ้า��งการเ�ิ �เ�ย�ี� เกี�ยวข้อง�นงบการเงิน หร� อ
�้าการเ�ิ �เ�ย�ังก��าวไม�เพียงพอ �วามเห�นของข้าพเจ้าจ�เ��ี�ยน���งไ� ข้อสร� �ของข้าพเจ้าข��นอย��กบั
ห�ัก�านการสอบบั��ี �ี�ไ�้รับจน�� งวัน�ี� �นรายงานของ��ส้ อบบั��ี ของข้าพเจ้า อย�างไรก��าม
เห��การ��หร� อส�านการ���นอนา��อาจเ�� นเห���ห้บริ ��ั �้องหย��การ�ําเนิ นงาน��อเน��อง



�ร�เมินการนําเสนอ��รงสร้าง���เน�� อหาของงบการเงิน��ยรวม รวม��งการเ�ิ �เ�ยข้อม��ว�างบการเงิน
�ส�งรายการ���เห��การ���นร� ��บบ�ี��าํ �ห้มีการนําเสนอข้อม����ย��ก�้อง�าม�ี��วรหร� อไม�

ข้าพเจ้าไ�้ส�อสารกับ ��ม้ ีหน้า�ี� �นการกํากับ�����นเร�� อง��าง� �ี�สํา�ั� ��� งรวม��งขอบเข������วงเว�า
ของการ�รวจสอบ�าม�ี� ไ�้วาง��นไว้ �ร�เ��น�ี� มีนัยสํา�ั��ี�พบจากการ�รวจสอบรวม��งข้อบกพร� อง
�ี�มีนยั สํา�ั��นร�บบการ�วบ��ม�าย�นหากข้าพเจ้าไ�้พบ�นร�หว�างการ�รวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไ�้�ห้�าํ รั บ รอง�ก� ��ม้ ี หน้า�ี� �นการกํากับ����ว�าข้าพเจ้าไ�้� �ิ บ�ั ิ �ามข้อกําหน�จรรยาบรร�
�ี�เกี�ยวข้องกับ�วามเ�� นอิสร����ไ�้ส�อสารกับ��ม้ ีหน้า�ี��นการกํากับ����เกี�ยวกับ�วามสัมพัน���� งั หม�
��อ�จนเร�� องอ��น��� งข้าพเจ้าเ���อว�ามีเห�����ี�บ�����ายนอกอาจพิจาร�าว�ากร��บ��อ�วามเ�� นอิสร�ของ
ข้าพเจ้า���มา�รการ�ี�ขา้ พเจ้า��้เพ��อ�้ องกันไม��ห้ขา้ พเจ้าขา��วามเ�� นอิสร�
จากเร�� อง�ี� ส�อสารกับ��ม้ ีหน้า�ี� �นการกํากับ���� ข้าพเจ้าไ�้พิ จาร�าเร�� อง��าง � �ี� มีนยั สํา�ั�มาก�ี� ส��
�นการ�รวจสอบงบการเงิน�นงว��ัจจ�บนั ���กําหน�เ�� นเร�� องสํา�ั��นการ�รวจสอบ ข้าพเจ้าไ�้อ�ิ บาย
เร�� องเห��านี� �นรายงานของ��ส้ อบบั��ี เว้น���ก�หมายหร� อข้อบัง�ับไม��ห้เ�ิ �เ�ย��อสา�าร��เกี�ยวกับ
เร�� อง�ังก��าว หร� อ�นส�านการ���ี�ยาก�ี�จ�เกิ�ข��น ข้าพเจ้าพิจาร�าว�าไม��วรส�� อสารเร�� อง�ังก��าว�นรายงาน
ของข้าพเจ้าเพรา�การกร��ํา�ังก��าวสามาร��า�การ��ไ�้อย�างสมเห��สม��ว�าจ�มี��กร��บ�น�าง�บ
มากกว�า���ร��ย�น���อส� วนไ�้เสี ยสา�าร��จากการส�� อสาร�ังก��าว

กรุ��ท������ร
วัน�ี� �� ก�ม�าพัน�� ����
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
ในป 2561 บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจาย
คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวม 1,600,000.- บาท
ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และผูสอบบัญชีไมเปนกรรมการบริษัท พนักงาน
ลูกจาง หรือดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท ตามที่กําหนดไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระและเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนั้น บริษัทไมไดใชบริการทางวิชาชีพดานอื่นๆ
จาก บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
อนึ่ง กรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท ไมเคยเปนพนักงาน หรือหุนสวน หรือมีความเกี่ยวของใดๆ ใน
บริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในชวงระยะเวลา 2 ป ที่ผานมา
2. คาบริการอื่น (Non-audit fee)
บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น
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Importance information in term of financial
Operating Results (Million Baht)

2018

2017

2016

REVENUES
Revenues from Sales

1,011

926

598

94

19

10

1,105

945

608

93

118

28

Earnings (Loss) before Income Tax

64

96

13

Net Earnings (Loss)

53

81

13

Other Income
Total Revenues
Profit (Loss)
Earnings before Interest, tax, Depreciation and
Amortization (EBITDA)

Financial Status (Million Baht)
Total Assets

2018

Per Share Data (Baht)

2016

1,485

1,355

990

419

326

51

1,066

1,029

939

Total Liabilities
Total Shareholders' Equity

2017

2018

2017

2016

Par Value

0.50

0.50

0.50

Net Earnings (Loss)

0.08

0.13

0.02

Book Value

1.67

1.70

1.57

Market Price

1.72

2.02

2.42

Financial Ratios (%)

2018

2017

2016

Profitability’s Ratios
Return on Equity

4.98

8.15

1.47

Return on Sales

4.73

8.49

2.26

Net Profit Margin

3.72

6.84

1.41

0.39

0.32

0.05

9.57

36.87

3.69

28.57

543.51

71.49

3.55

9.53

1.52

16.90

55.21

(4.76)

(34.61)

453.52

178.01

Investment Structure
Debt to Equity to Shareholders (Time)
Growth Opportunities
Total Assets
Total Liabilities
Equity to Shareholders
Total Revenues
Profit (Loss)

Rayong Wire Industries Public Company Limited
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Report from the Board of Directors
Dear Shareholders,
During the previous year of 2018, the overall Thai economy has expanded;especially the
manufacturing for export has been growing continuously. For private consumption, there has been
some declination which is consistent with the purchasing power in the region that is not yet strong.
The real estate business expanded well only in Bangkok and its vicinities including major tourist
provinces, the mega projects of government and private sectors especially in the city. But in the
upcountry, the real estate is stable becauseof disbursements delayed and lack of liquidity. It is also
caused to the overall economy to not different from the previous year.
However, the Board of Directors and Managements still continue to focus on sustainable
business growth and catch up to the changes in economic and society. We are also recognizing the
importance of business operations, taking into account shareholders and all groups of stakeholders
including the impact on the environmental and community. In the past year, the company has
upgraded the ISO 9001: 2008 to ISO 9001: 2015 regarding the quality management system and
ISO 1400: 2004 to ISO 14001: 2015 in the environment management system. It is an indicator for
all shareholders and stakeholders to be confident that the company has given priority to every
procedure of the operation process from production, transportation, storage and to delivery
products to customers without neglecting to care for the environment and communities.
During the business operation, The Company is committed and gives priority to efficient
cost management as well as formulating strategies and business plans to be in line with the
national economy.

In addition, the Board of Directors and the management also attach the

importance to joining the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) by
establishing anti-corruption policies and business ethics.We review the important policies
associated to be used with personnel at all levels in the company including announcements for
various agencies both public and private sectors acknowledge.
On behalf of the Board of Directors, I would like tothanks for your trust and confidence from
shareholders, investors, financial institutions. Business partners, customers, government and
private sectors including the executives and employees who participate and support the operation
of the company for long time. I confirm that we will operate the business with determination,
dedication, and adherence to good corporate governance principles and recognize to the
stakeholders. Also, we are committed to the social responsibility, the environment, to enhance the
company to grow with stability in the long term.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman & Executive Chairman
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Business Operations
Overall and development of Business Operations
Rayong Wire Industries Public Company Limited as nature of business is manufacturer and
selling quality of production of steel wire. It can be divided company products into 2 groups as follows:
1. Construction Products group
1.1) Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire or “PC-Wire”
1.2) Steel Wires Strand for Pre-Stressed Concrete or “PC-Strand”
1.3) Wire Mesh “WM”
1.4) Ordinary Low Carbon Steel Wires or “OLC”
2. Industrials Products group
2.1) Gas Metal Arc Welding Wire or “GMAW”
2.2) Hard Drawn Wire or “HDW”

Income Structure
Most income of company came from manufacturer and selling steel wire for Pre-Stressed
concrete wire and Pre-Stressed concrete strand which is produced and sold according to the quantity of
customers' orders. Most of our customers are manufacturer in concrete piles, electricity poles, hollowcore slaps, concrete slaps and Gurder, accounted for about 61% and the contractors who bid for
government / The Electricity Authority accounted for about 19% and foreign customers accounted for
about 18% and other types of steel wire about 2% of total revenue.
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1. Income Structure of company during 2016 - 2018 classify by type of products

2018
Type of income

2017

Million

2016

Million

baht

%

2017baht

- Pre-stressed concrete wire

502.05

45.45

- Pre-stressed concrete strand wire

484.95

- Wire Mesh
- Low carbon steel wire

Million
%

baht

%

544.05

57.58

408.33

67.07

43.90

348.53

36.88

179.88

29.55

10.00

0.91

15.15

1.60

3.41

0.56

12.79

1.16

11.87

1.26

6.79

1.11

-

-

2.04

0.22

0.29

0.05

0.82

0.07

3.88

0.41

-

-

1,010.61

91.50

925.52

97.95

598.70

98.34

93.94

8.50

19.36

2.05

10.10

1.66

1,104.55

100.00

944.88

100.00

608.80

100.00

Income

- Welding wire
- Spring wire
Total
Other income
Grand Total

Other income: Include interest income, revenue from sales of wire scrap resulting from the
production process and the fine in case of late payment, etc.
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2. Nature of Product
Company‘s business is to produce and distribute PC wire, PC strand, welding wire, other wires.
With production capacities in year 2018 of 72,000 tons per year which consists into 6 categories as
follows:
1. Pre-stressed concrete wire or PC-wire with diameters of 4, 5, 7 and 9 millimeters. The
product has been awarded industrial product standard symbol No.IPS.95-2540. It is used in construction
that emphasizes strength and durability to support loads and has been used in production of piles,
electricity poles, finished floor slabs and concrete railroad tiles.
2. Steel Wires Strand for Pre-stressed concrete strand or PC-strand with diameters of 9.3, 9.5,
12.4, 12.7 and 15.2 millimeters. The product has been awarded industrial product standard symbol
No.IPS. 420-2540. It is made of PC-Wires stranded together to enable it to with stand more tension, and
is mostly used in large construction work e.g. bridge beams, elevated roads, large-sized piles and silos.
3. Welding wire with diameters of 0.8, 0.9, 1.2 and 1.6 millimeters awarded with Industrial
product standard symbol No.IPS. 597-2528 and BV (Bureau Veritas) standard, also known as MIG wire,
the product is used in metal welding industries, such as motorcar assembling and motorcar parts,
shipbuilding dock, containers, water pump ducts, gas tanks, wheel ploughs, power transformers and
furniture.
4. Hard drawn wire or HDW with diameter 2.0- 7.0 millimeters. The product is used in mattress
industry, auto parts industry, wire mesh industry and spring industry.
5. Ordinary Low Carbon Steel Wire with diameters 2.8 - 7.0 millimeters. The product has been
awarded industrial product standard symbol No.IPS.194-2535 and IPS.747-2531. It is used in piling
industry, electricity post and drain.
6. Wire Mesh with diameters 2.8-7.0 millimeters. The product has been awarded industrial
product standard symbol No. IPS 737-2549. It is used in construction of road, building and finished walls.

3. Marketing and competition status
3.1 Marketing Strategy
1. Due to produce and distribute various products by each product objective is difference. The
strategy of company is willing to access the target volume which can be classified into many categories.
First consideration for contractor is price while automotive customers are interested in quality.
2. Retain existing customers with annual sales from existing customers is not less than 70%.
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3. Most companies focus on customers used a lot of product and attention all customers which
has contact, such as calibration services and also inquire about problem and service to improve the
customer satisfaction in the quality of products and services of the company even more.
4. The company is granted a certification of standard entitled ISO 9001:2015 certified by the
SGS (Thailand) Co., Ltd and ISO 14001: 2015 for environmental. Moreover, the products of the company
is certified by Ministry Industry’s as TIS standard
5. The total sales of company customers, 60 % are in Thailand, relationship with customers all
over the country is important.
6. The company has a policy to expand the product line to be more and more to reduce the risk
of operation and it can also serve customers. Customers can order many kinds of products from the
company and the company can expand the market through existing marketing channels by no additional
cost or resources.
7. The company is focusing on human resource development to strengthen knowledge and
understanding of the management and operation and the company has developed The ERP System
(Enterprise Resource Planning) to manage the production process and to reduce the loss. Also use the
quality management system to produce quality products according to customer need, there to focuses on
the management of Inventory to make the most profit with the company.
3.2 Types of customers and target customers
The company has distributed all products to local market and export markets clarify as follows:
Pre-stressed concrete wire (PC-Wire) and Pre-stressed concrete strand wire (PC-Strand)
as group of customers consists of
1. Domestic Customers
1.1 Private Sector which equivalent to 95% of Pre-stressed concrete sold as consists of
 Concrete products factory such as Pipe casting factory, electricity post, slabs, girder
and finished walls.
 Contractor and bidding with government sectors such as building contractor, freeway
construction and electric cables.
1.2 Government sector and State Enterprise such as Provincial Electricity Authority,
Metropolitan Electricity Authority, rebuilding a bridge as equivalent to 5 percent of total
sale of Pre-stressed Concrete
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2. Export Customers
2.1 Distributed directly to the user of the steel wire country. It is a user who uses steel wire
for the production of concrete products such as pile manufacturing, concrete piles, and
concrete poles.
2.2 Selling trough distributors of that country
Spring wire (HDW) as group of customers consists of
1. Mattress Industry
2. Automotive Industry
 Shock absorbers
 Chain
 Spokes
 Car Seat
 Hard Drawn in General Motive
3. Wire Meshes Industry
4. Hard Drawn Industry
Cold Drawn Steel Wire as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe group, manufacturer of electric pole or pile
2. Construction Group
3. Finished wall Group
4. Route Construction Group
5. Government Sector
6. Dealer or construction material store
Wire Mesh as group of customers consists of
1. Concrete Distributor such as finished pipe, plank
2. Construction Group and auction of government sector
3. Finished wall Group
4. Route Construction Group
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5. Government Sector such as Department of Highways, building and restoration a Bridge, Public
Works Department, Royal Irrigation Department, National Housing Authority.
6. Dealer or construction material store
By this, the company has focusing on long time contact customers and good relationship
customers thus new customers will focus on prospects to customers with financial stability and viability of
business.
3.3 Pricing Policy
The Company has policy on pricing strategy by cost plus margin however, in order to set final
pricing will rely on need of consumer and competitive condition within the industry in each period
wherewith steel industry is fluctuates follows major business cycle.
3.4 Distribution and distribution channels
Distribution
1. Maintain distribution channels of the company by maintaining a customer base that
purchases steel wire from the company in 2018,

in 2019 the use of steel wire must not be

less the original.
2. Increase selling of Project clients who will have in the future.
3. Selling products directly to customers who are target groups and / or sold through agents.
4. Increase sales channels to foreign by sold through agents and / or selling direct to target
customers.
3.5 Industry and Competition Status
Industrial Structure of Rayong Wire Industries Public Company Limited (RWI)
PC-Wire and PC-Strand Industries
Overview of trend for future construction is in good direction, basic construction of public
sector turns out for construction industry in a good way meanwhile world economy situation and
the domestic economy is not very good as a result, the overall market slightly up in 2018.
Present, there are 12 manufacturers of production steel wire and the company has a market
share of 12 percent, ranked fifth in the market.
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Factors impacting the business operation


New operator entering into market
Due to this business need a lot of money to invest and used technology or complicated in

production process. Although the present the machine have cheap and the technology of
production is easier, investment in the purchase of machinery is not difficult but this product
concerned with safety and familiarity in use, therefore new comers are difficulty to entry.


Bargaining power of suppliers
Because sources of raw materials in manufacturing on PCW & PCS are several suppliers

both domestic and international. The negotiations on the purchase of raw materials are not
difficult the company can be source good quality raw materials in time because the quality of raw
materials affects the finished goods; it also affects the cost of production.


Bargaining power of buyers
With the slowdown in private construction in 2018, investment in the construction industry has

declined; less demand for steel wire by tones have high bargaining power. As the second half of
the year, The Mega Projects of government had more investment therefore use of products in the
public sector more. Anyhow the projects work focusing on quality of product and delivery is the
main.


Replacement Product
From PCW & PCS are special product to produce concrete piles, electricity poles, finished

floor and large construction project. The example of large construction projects are electric mass
transit railway, express way, building, these are specific ingredients such as PCW & PCS
constituent, therefore no other products can be substitute.


Current Competitors in Business
Due to the slowdown in construction in 2018 and the large government investment projects

being delayed by the previous plan. This makes the productive of many factories have capacity
more than demand. As a result, the competition of domestic producers is intensified. Including
overseas imports from China such as PCW & PCS, the competition has intensified. But PCW &
PCS is a security related product then the quality must meet the standards. Also, the imported
products require testing and permission to import into the country. While products manufactured
in Thailand are already TIS standards can be produced and sold immediately. Also, in case of
problems with PCW & PCS produced in the country can be solved more quickly and has
replacement products available immediately. Therefore, there is more competition in the domestic
manufacturers.
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Spring Wire Industrials
Spring wires are commonly used in automotive and mattress industrial production of
motor vehicle has growth rapidly. This wire in automotive industrial concerned on quality, on time
deliver thus there are lots of imported products from oversea if springs wire are manufactured in
local can be comparable in quality users are welcome to use raw materials in the country.
Factors impacting the business operation


New operators entering into market
Due to this business need a lot of money to invest in machinery, modern technology in

production process and most important this product concerned with safety and accuracy desired
such as automotive, electronic parts, educating its users, familiarity of use. Therefore, if the
products of new entrepreneurs who do not have the expertise or production experience the user
group is not paying attention because user groups have lower price factors than quality. But the
reduce prices for new entrepreneurs it will not succeed if the old operator offer price bid similar.
Entering a new entrepreneur is difficult, but the key to doing business is building relationships.
Keep up close with customers, have good advice and after sales service. Provide useful
knowledge about the product and other related services together it's more important.


Bargaining power of suppliers
Source of raw material for producing HDW have suppliers from local and foreign, therefore

the standard of raw material for producing is obvious which makes easier in negotiation and can
supply good quality with the reasonable price.


Bargaining power of buyers
Users of HDW products mostly are concerned on quality of products and on time deliver

though there are imported products from overseas. Users are inconvenience to store more raw
materials, late deliver or problem on products waiting to be compensated, included fluctuation of
currency, they prefer to use local suppliers more than imported.


Replacement Product
The standard on buying HDW product has been set in production process of customers such

as in automotive industrial, HDW for producing spring wire will set specification on wire, grade of
materials, source of materials so it is specifically made, then no other wire cannot be used in
replacement.
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Current Competitors in Business
Due to the rapidly expanding automotive industry and Thailand is a very automotive country,

the auto parts industry grew in line and continued. The major barrier to this business is that this
group of customers considers constant quality, modern production and develop all the time Ontime delivery is a key factor in purchase which each competitor must compete with technology
developed by other competitors especially competitors from abroad. Some countries have
advanced technology faster than and make competitors in this industry if has slow development
will affect the business. But if can develop products continuously, the competitors in this industry
has very little and can make determine the market price
Cold Drawn Steel Wire and Wire Mesh Industrial
Factors impacting the business operation


New operators entering into market
By entering into these types of product industry is not difficult because this business produce,

uncomplicated technology or production process, machines can be investment to manufactured
domestically or abroad but most important thing is relationship among customers and volume of
existing customer across country, usage consumption not much but there are so many
customers. The problems on new operators are they need to distribute throughout the country
and have good and long relationship with customers which in high expenses for new operators.


Bargaining power of suppliers
As source of raw materials have both local and oversea suppliers, therefore negotiation on

purchasing raw materials would be easier with good quality and reasonable price. Also, the price
of raw material of suppliers in the manufacture of cold drawn steel wire and wire mesh whether
small or large, prices are different less because the quality of raw materials is no different.


Bargaining power of buyers
The construction has been slowed. In year 2018 investment in construction industry has

decline, less demand for steel wire customer have high bargaining power especially in Bangkok
and suburb due to inconvenience for distribution and less relationship with customers.


Replacement Product
Cold Drawn Steel Wire and Steel Wire Mesh are the products which meet the industrial

standard, by using this product in concrete measures are defined such as concrete piles,
electrical poles, road construction and building. The mentioned construction is configured to use
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cold drawn steel wire and Steel wire mesh for constituent therefore other substitution of product
can be used such as steel rod but with inconvenience of usage, in construction requirement need
to be fast, easy so no commonly used for substitution.
Current Competitors in Business



Due to the slowdown in the construction of 2018 and the large investment projects of
government are delaying their plans; capacity of production is more than demand. As a result, the
competition of domestic producers is intensified. Market expansion is difficult because individual
manufacturers try to maintain their own customers.

4. Product Procurement
4.1

Capacity and production volume
The factory of the company is at No. 5, I-5 Road, Tambon Mabtapud, Amphur Muang, Rayong.

In 2018, the production capacity is 72,000 tons per year. The company utilized 50 percent of total
capacity and it will continue to produce about 20 hours a day.
In the year 2019, the production capacity is expected to be approximately 60 percent of the
total production capacity.
4.2

Raw materials and types of raw materials
The main raw materials used in the production is wire rods which can be classified into 4 types
(1)

High Carbon Wire Rods 8, 9, 11 and 13 millimeters in diameter, are raw material used for
production of PC-wires and PC-strands.

(2)

Medium Carbon Wire Rods 5.5 millimeters or over in diameter are raw material used for
production of other wire.

(3)

Low carbon wire rods 5.5 millimeters in diameter, are used for production of Gas Metal Arc
Welding Wires.

(4)

Low carbon wire rods 5.5, 7, 9 millimeters in diameter, are used for production of Cold
Drawn Steel Wire and Wire Mesh.

There are no alternative materials for the above raw materials because wire rod production
technology is not changing rapidly.
In year 2018, raw materials used in the production are procured locally and internationally by 5
distributors; the company has some policies to spread under the risk in order to be confidential that there
is no lack of producing raw materials. In year 2019, The Company has a policy to increase the proportion
of domestic manufacturers to avoid the impact of exchange rates.
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Risk Factors
The major risk factors which might affect operating results of the company and its subsidiaries,
and risk of prevention guideline can be summarized as followings:

1. Risks of Business Operation
1.1

Risk from the volatility of raw material prices
Rayong Wire Industries PLC. Is the manufacturer of Pre-stressed Concrete Wire, Welding

Wire and other Wires which the main material for producing is wire rod obtained both in domestics and
overseas. The company has procured raw material from 5 vendors both in domestic and imported from
aboard such as China, Japan, India and Europe. In addition, the company is aware of such risk factors by
following the rapid change of price of raw material closely to assess the situation, trend of price and also
the requirement quantity. The information is necessary to be taken into consideration for purchase
ordering and management of raw material and inventory control appropriately. By this, in accordance with
timing on selling price determination, better cost management and sufficient estimation of raw materials
for production plans in each quarter.
1.2

Risk from foreign exchange fluctuations
The company purchases raw material (wire rod) from aboard in US dollars accounted for about

90 percent of total purchase amount, therefore, the fluctuation of foreign exchange directly impact on the
production cost and business operation.
Thus, to prevent such risk, the Company entered into a hedging agreement with a financial
institution immediately upon submission of L/C. The contract totally covers all of the purchase raw
material from aboard and avoids the risk of foreign exchange fluctuation whether Baht currency is weaken
after the raw material purchase date. Also, the company can realize the exact cost of importing raw
materials.

2. Risks that affect the investment of the Shareholders.
Risk from investing in financial funds
The company invested money in a fund of the high liquidity bank. This is an investment in
short-term domestic and foreign debt securities. The company considered that it is a quality bond and
there is a low risk of investment, also gain the certain return and acquire the interest more than fixed
deposit. Moreover, the company can sell the fund before the due date which is able to make the profit
from sale.

Rayong Wire Industries Public Company Limited

195

Management Structure

Shareholder
Remuneration
Committee

Board of Directors

Company Secretary

Executive Directors

Audit Committee

Managing Director (1)

Internal Audit Department 1/

Managing Director of
Sales and Marketing (2)
Factory Director

Senior Engineering &
Production Manager (5)

Senior Information
Technology Manager (6)

Warehouse and Delivery
Department

Engineering
Department

Information Technology
Department

Maintenance
Department

Production Department /
QMR&EMR

Sale Director (3)

Finance and Accounting
Director (4)

Sale Department

Accounting

International Department

Finance
Purchasing
Department
HRMC
Credit Control &
Purchasing raw materials

Note - 1/ The company has been monitoring by internal audit of Capital Engineering Network PLC.
- No. (1) – (6) is the Company’s Management According to the Announcement The SEC.
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Shareholding and Management Structure

1. SHAREHOLDERS STRUCTURE
The following is the top ten major shareholders of the Company as of December 31, 2018 as



follows:

Name of Major Shareholders
1.

Capital Engineering Network Public Company Limited

2.

LGT Bank (Singapore) LTD.

3.

Mr. Srisak

4.

Proportion of Share
Holding
No. of shares

%

444,354,350

69.83

32,300,500

5.08

Suepakdee

8,822,700

1.39

Mr. Praphat

Piyajaturawat

4,150,000

0.65

5.

Mr. Charnsak

Fuangfoo

3,900,000

0.61

6.

Mrs. Wanna

Akaraneewanich

3,680,000

0.58

7.

Mr. Nam

Chonsaiphan

3,465,000

0.54

8.

Miss. Jaithip

Pungaksorn

3,290,000

0.52

9.

Thai NVDR Company Limited

2,765,855

0.43

10

Mr. Paiboon

2,400,000

0.38

Pengmeesri

Capital Engineering Network Public Company Limited which is the major shareholder of the
company there are 5 major shareholders as follows:

Name of Major Shareholders
1.

Mr. Chinchai

2.

Leenabanchong

Proportion of Share
Holding
No. of shares

%

110,885,700

14.88

BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH

37,701,300

5.06

3.

Miss Chinree

Leenabanchong

37,174,700

4.99

4.

Miss Chinsiri

Leenabanchong

37,173,000

4.99

5.

Mr. Wutichai

Leenabanchong

35,194,000

4.72

Remark: Investors could see information as at current closing registration book from the website
of the company www.rwi.co.th under the Investor Relations section and topic major
shareholder before the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019.

188

Rayong Wire Industries Public Company Limited

197



List of shareholders of the Company.
- None –



Agreement between major shareholders as affected to issuance and offering securities of
management of company and importance of business operation
- None –



Cross shareholding
As at December 31, 2018 the company has no cross shareholding in between



Other issuance of securities

Warrant for buying Ordinary Shares
Name of Securities
RWI-W1

Details
-

Issuance of warrants amounting of 229,982,259 units

-

Issuance shares for reserve amounting of 300,000,000
shares (par value equal Baht 0.50)

-

Type of warrant; specify name and Transferable

-

Lifetime of warrant equal 3 year (counting from date of
issuance

-

Date of issuance; June 30, 2015

-

Offering to existing shareholders as the ratio of 2 ordinary
shares to 1 warrant (no charge)

-

1 unit of warrant has right to buy 1 ordinary Share as Baht
1.60 per share

-

th

Last exercise date: every date of 15 of March, June, September
and December every year. In case, last exercise date is relevant
to holiday then extended to last working day

-

First exercise date; March 15, 2016

-

Final exercise date; June 29, 2018
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Policies on Dividend Payment
Company has policies on dividend payment at the ratio of not less than 50 percent of net

Profit (consolidated financial statement after tax) or as necessary

2. Management Structure
Management structure of Directors consists of
1.

Board of Directors

2.

Executive Committee

3.

Audit Committee

4.

Remuneration Committee
Including Managing Director and Corporate Secretary which appropriated and can be examining

as balance between after every time of shareholders meeting, Board of Directors will schedule to appoint
sub-committee.
In Year 2018, resolution from Board of Directors No.2/2018 held on May 15, 2018 has appointed
3 sub-committee and authorized abilities and responsibilities clearly follows Memorandum of Association
as specified not less than 5 people and not less than half of the total number of directors must reside in
the Kingdom. In the year 2018, The Board of Directors consists of 9 people as follows:

Amount of people

%

Male

Female

Total

Directors as Executives

4

-

4

44.45

Diresctors (non Executives)

2

-

2

22.22

Independent Director

3

-

3

33.33

9

-

9

100.00

TOTAL

The Board of Directors consists of Independent Directors 3 people or equal to 33.00% of whole
Committee which is more than 1 in 3 or 33.33% follows regulation from Capital Market Commission


Board of Directors
In 2018, the Board of Directors had listed on the certificate of the Ministry of Commerce was

composed of 9 members as follows:
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Name of Directors
1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Mr.Worawit

Siriwattanawimon

Position

Appointed Year

Number of
Holds position

Chairman

September 22, 2008

10 Years

Director

April 24, 2009

9 Years

February 26, 2013

5 Years

August 13, 2013

5 Years

Independent Director
3. Mr.Vichian

Sophanpanitchakul

Diretor
Independent Director

4. Assoc. Prof. Dr. Pison Udomworarath

Director
Independent Director

5. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

Director

April 1, 2010

8 Years

6. Mr. Pipit

Jaovishida

Director

April 20, 2012

6 Years

7. Mr. Suthin

Phadetpai

Director

February 24, 2016

2 Years

8. Mr. Theerachai

Leenabanchong

Director

February 24, 2016

2 Years

9. Mr. Jessada

Sornsuk

Director

February 21, 2018

10 Months and
11 Days

Remark:

1/

1/

Resigned on July 14, 2018

Report of changes in securities holding of directors and executives of the company as of
December 31, 2018.
2017
Name of Directors and Executives

Directors
/Executive

Spouse

450

-None-

-None-

2018
Directors
/Executive

Spous
e

Total

%

-None-

450

-None-

450

0.00

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Mr. Worawit

Siriwattanawimon

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

3. Mr. Vichian

Sophanpanitchakul

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

4. Assoc. Prof. Dr. Pison Udomworarath

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

5. Mr. Suthin

Phadetpai

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

6. Mr. Jessada

Sornsuk

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

7. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

450

-None-

450

-None-

450

-None-

450

0.00

8. Mr. Theerachai

Leenabanchong

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

191

200

Increase (Decrease)
During the year 2017
Directors
Spouse
/Executive
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2017
Name of Directors and Executives

Directors
/Executive

Spouse

Increase (Decrease)
During the year 2017
Directors
Spouse
/Executive

2018
Directors
/Executive

Spous
e

Total

%

9. Mr. Pipit

Jaovishida

450

-None-

450

-None-

450

-None-

450

0.00

10. Miss Usara

Pattatang

450

-None-

450

-None-

450

-None-

450

0.00

11. Mr. Udom

Tungdechteerachai

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

12. Miss Nongnuch Kumchaithep

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

13. Mr. Noraset

Tawalai

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

14. Mr.Sanae

Charoensook

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

15. Mr. Sippawit

Baodee

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-None-

-

Remark: - Counted spouse but excluded child due to child not holding shares
- No.11-15 is Executives as defines of Securities and Exchange Commission



Authorized Directors to bind the company as at December 31, 2018
Authorized Directors to bind the company consists of Mr. Wutichai Leenabanchong to sign with

Mr. Wutichai Leenabanchong or Mr. Pipit Jaovishida or Mr. Monthon Chatuwallopkul or Mr. Theerachai
Leenabanchong with the company’s seal.

Elements of Board of Directors
As Article of Association section 4 of Directors No.16 the Boards consists of not less 5 people but
not less half of whom must be domiciled in Thailand and their qualifications within specified scope
requires by Law.
Appointment and removal of Directors
 Appointment
-

Passed the resolution from Annual General Meeting of Shareholders
As Article of Association section 4 of Directors No.17 The appointment of Board of Directors

have approval from Annual General Meeting of Shareholders as following rules and procedures.
(1)

One shareholder has one vote

(2)

Each shareholder may use all votes under (1) to elect one or more than one director. In
case of voting for more than one director, he may distribute his votes as he pleases.
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(3)

Persons who receive highest votes arranged in order from higher to lower in a number
equal to that of directors to be appointed are elected directors of the company. In the
event of a tie at a lower place, which make the number of directors greater than that
required, then the chairman will make a decision.

-

Passed the resolution from Board of Directors Meeting
As Article of Association Section 4 of Directors No.21 in case Director position vacant due to

reasons other than retirement by rotation then Directors chooses any person who have
qualification required by Law unless the remaining time for Director is less than 2 months then
those person will be Directors by the remaining time. Moreover, the resolution from Board of
Directors votes has to be not less than 3 quarter of remaining balance of Directors


The removal

-

Removal by expiration
As Article of Association Section 4 of Directors No.18 As every meeting of Shareholders

given to remove any Directors one in three if the number of Directors to be removed not match to
three then removal should be to nearest to one in three.
Retire Directors in the first or second year following the registration of company if committee
did not agree any other method then drawing will be issued. The subsequent year, the directors
who serve the longest of holding the position will need to retired and may re-elect.
-

Removal by others

As Article of Association Section 4 of Directors No.19 requires removal of Directors as follows:
1. Died
2. Withdraw
3. Incompetent or Law Prohibition
4. Remove from Resolution from meeting of shareholders
5. Court Order
As Article of Association Section 4 of Directors No.22 to set meeting of Shareholders to vote
to any remove Directors before expiration their vote must not less than three-fourth of total votes
of shareholders present and qualified to votes.
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The roles and responsibilities of Board of Directors
1. Corporate Governance: revises and approves the policies, important strategies and annual
budget.
2. To consider, define, and resolve the Board of Directors’ regulations.
3. To consider appointing, dismiss, authorize and assign Executive Committee, Chief Executive
Officer, Remuneration Committee, Audit Committee and sub Board of Directors committee
duties.
4. To consider appointing and replacing of chairman, Executive Committee, Chairman of
Executive Committee, Managing Director, Remuneration Committee, Audit Committee,
Independent Committee
5. To regulate and resolve the conflict of interests including illegal used of company’s assets of
the Board of Directors and Executives.
6. To acknowledge the report of business management from Executive Committees.
7. To re-examine the compliances with the regulations and adequate information disclosure to
public.
8. To re-examine and approve of the audited financial statements from the auditor and/or Audit
Committee.
9. To determine the scope for the approval of the payment order, purchase, lease and property
leaseing to the Executive Committee and Managing Director.
10. To consider and allocate the Directors’ remuneration according to the approval from the
Shareholders’ Meeting.
11. To consider and approve of business transaction on loans, financial and business in term of
management e.g. source of long term investment and/or capital short term which exceed
authorization of Executive Committee.
12. To consider and approve of purchasing assets with the amount beyond the authority of
Executive Committees and Managing Director.
13. To consider and approve of purchasing raw materails in term of production with the amount
beyond the authority of Executive Committees and Managing Director.
14. To consider and approve of hiring for producing when it is beyond the Executive Committee
and Managing Director
15. To consider and approve repairment, sell, destroy, elimination as deteriorate when it is
beyond the Executive Committee and Managing Director
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16. To consider and approve on price adjustment and/or amount and/or destroy of inventory as
deteriorate and/or out of date when it is beyond the Executive Committee and Managing
Director
17. To consider and approve of investing and/or selling of investment in common shares and/or
other equities which are listed in The Stock Exchange of Thailand and/or financial institution
and/or trusted equities which made by Executive Committee.
18. To consider and approve of establishing new subsidiaries or investing in subsidiaries.
19. To consider and approve of establishing new affiliate companies or investing in affiliate
companies.
20. To set the date, time and place of the Ordinary Shareholders’ Meeting and to determine the
agenda, closing date for shares transfer, profit allocation, legal reserve, general reserve
and/or dividend payment as well as to propose the recommendations to the shareholders.
22. To consider appointing of consultants to the Board of Directors and/or subcommittee in order
to provide opinions on a specific subject
23. To consider other subjects those are beyond the authorities of the Executive Committee,
Chief Executive Officer or as seen appropriate by Executive Committee.
By this, any other issues as Director and/or related person concerned as stakeholders or conflict
of interest with Parent Company and/or company itself by mentioned person may not have the right to
vote.
Apart from this, Directors are responsibilities for company to be in accordance with regulation
from The Stock Exchange of Thailand or announcement from Securities andn Exchange Commission and
Capital Market Supervisory Boards or related business law e.g. acquisition of assets etc.

Executives Board
Executives Board means Directors and/or Executive as appointed from Board of Director or
Directors and/or executives of company in the Capital Engineering Network Public Company Limited by
acting in the business and management of operating business in accordance with the authority and duties
assigned by the Board of Directors in accordance with the target, objectives and regulations of the
Company.
In year 2018, resolution from Board of Directors No.2/2018 held on May 15, 2018 and the Board
of Directors has approved appointment of 6 Executive Directors to serve of one year term as follows:
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Name of Executives
1 Mr. Wutichai

Leenabanchong

2. Mr. Suthin

Phadetpai

Position
Executive Chairman
Executive Director
(Resigned on July 14, 2018)

3. Mr. Jessada

Sornsuk

Executive Director
(Appointed on February 21, 2018)

4. Mr. Pipit

Jaovishida

Executive Director

5. Mr. Noraset

Tawalai

Executive Director
(Appointed on May 15, 2018 and
Resigned on December 14, 2018)

6. Miss Usara

Pattatang

Executive Director

In 2018, the Executive Committee held a meeting at least one time per month, total of 11 times,
each time has a senior management attended the meeting to listen operating report of the company.
Roles and responsibilities of Executive Boards
1.

To operate and manage the business in line with the company’s objectives, articles of
Association, policies, regulations, rules, directives and resolutions of the Board of Directors
and/or resolutions of shareholders’ meetings in all respects.

2.

To consider and determine policy, direction and strategy for the Company’s business
Operations, financial plans, budget, and manpower resources management, investment in
information technology, expansion of business operations, public relations, control and
supervision for all appointed working committees to achieve the targets.

3.

To consider annual budgetary appropriations as proposed by the management before
presenting them for consideration and approval by the Board of Directors. This also includes
consideration and approval for changes and additional annual budgetary appropriations at
the time when there is no Board of Directors’ meeting, and thereafter presentation to the next
meeting of the Board.

4.

To approve major investment transactions as defined in the annual expenditure budget as
assigned by the Board of Directors, or as earlier approved in principle by the Board.

5. To have authority in approving capital expenditure although buying the fixed assets, office
stationery, renovation and maintenance, dispense/ to sell fixed assets, to rent/hire purchase
of assets which exceed budget estimation within the limit of each transaction not exceeds the
budget which has been approved by Board of Directors.
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6. To provide advice in business expansion in principle, and in joint ventures with any other
parties subject to approval from the Board of Directors at the next meeting.
7. To consider and approve of borrowing of funds, seeking credit lines or any other credit
Facility related to normal business operations within the budget estimation which has been
approved by Board of Directors.
8. To have authority to consider and approve investing in other company within the budget
estimation which has been approved by Board of Directors.
9. To have authority to consider and approve hiring service which related to the normal
company Business within the budget estimation which has been approved by Board of
Directors.
10. To serve as advisers to the management relating to financial policy, marketing, personnel
management, and other operational aspects.
11. To consider the profit and loss of the company, proposal for interim or annual dividend
payment for approval by the Board of Directors.
12. To have authority in delegating any several directors or any individuals to carry out any
particular assignment under the control and supervision of the Executive Committee, or
delegate the authority to such individuals to have authority as deemed appropriate by the
Executive Committee and within a period deemed appropriate. The Executive Committee
may rescind, revoke, amend or rectify the individuals or delegation of power as and when
deemed appropriate.
13. To have power on any finance transaction of company as for example opening and/or closing
an account/ Financial Institution by specified the authorization signature for bank accounts
including specified the conditions authorization for other bank accounts as well.
14. To consider opportunities or new company in order to increase the value on investment.
15. To select the policy and limitation of investment or exercise of warrants to purchase Ordinary
Shares and/or other investing institute which listed in The Stock Exchange of Thailand and
investing in bond and/or other bond institute. By this, the value of investing would not exceed
the budget which has been approved by Board of Directors.
16. To consider of increase or decrease on proportion of investment in affiliated company and
subsidiaries in order to purpose to Board of Directors to be approved.
17. To consider and approve the credit line and loan customers, the maximum authorized by the
Board of Directors.
18. To engage in any other activities as assigned from time to time by the Board of Directors.
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By this, the authority of the Executive Committee will not cover approvals of any transactions,
which may have conflict of interests. These includes any transactions which the Executive Committee or
any parties who may have conflict of interest with the Executive Committee, has vested interests or any
other benefits, which may also be considered as conflict of interests with the Company or the
subsidiaries. This has to be in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and/or The
Securities and Exchange Act B.E.2535 and/or the announcements of the Securities and Exchange
Commission. Approvals of such transactions must be proposed for prior approval by the Board of
Directors or the shareholders’ meeting. Except is condition of normal business or transection support
normal business in general condition

Audit Committee
The Audit Committee consists of the Board of Directors with complete qualifications according to
the announcement of the Stock Exchange of Thailand which everyone is independent and have qualify as
required by the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET)
and having a role as an independent organization that supports the Board of Directors in overseeing the
business in accordance with the principles of good corporate governance, eliminate conflicts of interest,
review financial information presented to the public and shareholders, review internal control system,
including review the internal audit process and communication with the auditor of the company.
Resolution from Board of Directors meeting No.1/2018 held on February 21, 2018 has
appointments of the Audit Committee who are independent director amout three persons has a term of 3
years are as follows:
Name of Audit Committee
1. Mr. Worawit

2. Mr. Vichian

Siriwattanawimon

Sophanpanitchakul

Position
Chairman of Audit

Independent Director Specialize in

Committee

accounting and Finance

Audit Committee

Independent Director Specialize in
accounting and Finance

3. Asso. Prof. Dr. Pisom

Udomworarath

Audit Committee

Independent Director Specialize in
Engineering

Mr. Khomwuti

Pornnaradol

Secretary of Audit
Committee

The Audit Committee has a term of 3 years from 23 April 2018 - 22 April 2021 by Mr. Worawit
Siriwat Wimon and Mr. Wichian Sapanpanichkun being knowledge and experienced in reviewing the
reliability of the company's financial statements
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These, The Audit Committee are not a shareholder of the company, don’t have business
relationship or professional service with the company or a juristic person that may have conflicts and not
being a member of the Audit Committee of affiliated companies
Audit Committee has held meeting regularly and report to Board of Directors thus year 2018 total
Audit Committee meeting equal to 5 times by following details:

Meeting No.

Date/Month/Year

Importance issue in the meeting

1

January 31, 2018

- Review Internal control system adequacy assessment form
- Review Performance of Audit Committee
- Propose the appointment of the auditor and approve the
auditor's remuneration for the year 2018
- Approve the internal audit plan for the year 2018
- Prepare the corporate governance report of the Audit
Committee

2

February 21, 2018

- To review and comment on the draft audit report of the auditor
and the company's financial statements for the year 2017
- Discussion with company’s auditors
- Acknowledge results of internal control system in
quarter 4-2017
- Acknowledge complaints about corruption and corruption and
business ethics

3

May 15, 2018

- Reviewed and commented on draft from audit report and the
financial statements of the company for quarter 1-2018
- Acknowledge results of internal control system in
quarter 1-2018
- Acknowledge complaints about corruption and corruption and
business ethics

4

August 10, 2018

- Reviewed and commented on draft from audit report and the
financial statements of the company for the quarter 2-2018
- Acknowledge results of internal control system in
quarter 2-2018
- Acknowledge complaints about corruption and corruption and
business ethics

5

November 12, 2018

- Reviewed and commented on draft from audit report and the
financial statements of the company for the quarter 2-2018
- Acknowledge results of internal control system in
quarter 2-2018
- Acknowledge complaints about corruption and corruption and
business ethics
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Roles and responsibilities of Audit committee
1. To ensure that the company’s financial statement is accurate, adequate and dependable.
2. To review that the company’s internal control systems is appropriate and efficient in order to
consider the audit committee independently throughout appointment, move, layoff Head of
Internal controller or any institute which responsible form internal control division.
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange the
Exchange’s regulations and the laws relating to the Company’s business.
4. To Review the principles of anti-corruption policies and the company’s business ethics which
precede the management to prepare the process for receiving complaints, which covers the
process of receiving clues from employees regarding improper financial statements or the
other issues.
5. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to
propose such person’s remuneration, as well as to attend a non- management meeting with
an auditor at least once a year.
6. To review the connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of
interests, to ensure that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations,
and are reasonable and for highest benefit of Company
7. To consider the disclosure of company information. In the case of connected transactions or
transactions that may lead to conflicts of interest and the acquisition and disposition of assets
in case of significant matters.
8. To review the Company has appropriate and effective Risk Management System.
9. Assign roles about anti-corruption policy and business ethics by the management preparing
to receiving and oversee the process of complaint, which covers the process of receiving
clues from employees regarding improper financial statements or other issues.
10. To review the accuracy and effectiveness of information technology related to financial
reporting and internal control.
11. Encourage to develop of financial reporting equal to international accounting standards.
12. To review and commented on the internal audit plan include the operation of the internal audit
department or any other department responsible for internal audit.
13. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, Audit Committee’s reports which
must be signed by the Audit Committee’s chairman and consist of at least the following
information:
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(a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s
financial report,
(b) an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the
Exchange’s regulations, or the laws relating to the Company’s business,
(d) an opinion on the suitability of an auditor,
(e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings
by each committee member,
(g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its
performance of duties in accordance with the charter, and
(h) (h) other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be
known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and
responsibilities assigned by the Board of Directors;
14. To have the authority to employ consultants or outsiders in accordance with the Company's
regulations to give opinions or advice if necessary.
15. To review the charter of the Audit Committee at least once a year.
16. To perform other duties as assigned by the Board of Directors with the approval of the Audit
Committee.
17. The Audit Committee must evaluate the performance by self-assessment and report the
results together with problem and obstacles that caused the operation failed to achieve in the
purpose of establishing the Audit Committee to the Board of Director be informed every year.
18. The Audit Committee should be have training and enhance their knowledge continuously in
the matters related to the operation of the Audit Committee.
In performing the duties as assigned The Audit Committee is directly responsible to the Board of
Directors and the Board of Directors still has responsibility for the operations of the company to third
parties.

Remuneration Committee
Remuneartion Committee means Assigned Company Directors from Board of Directors consider
formats and rules of compensation of Board of Directors, Directors and Senior Executives.
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In year 2018, resolution from Board of Directors No.2/2018 held on May 15, 2018 has resolved to
appoint 4 members for remuneration committee to hold the position for a term of one year as follows:

Name of Remuneration Committees
1. Mr. Worawit

Siriwattanawimon

Position
Chairman of Remuneration Committee

Independent
Director

2. Mr. Vichian

Sophanpanitchakul

Remuneration Committee

Independent
Director

3. Assoc. Prof. Dr. Pison

Udomworarath

Remuneration Committee

Independent
Director

4. Mr. Wutichai

Leenabanchong

Mr. Thanaphan

Sapsakorn

Remuneration Committee

Chairman

Secretary of Remuneration Committee

Roles and responsibilities of Remuneration Committee
1. To review current criteria
2. To consider remuneration packages of other company in the same industry.
3. To establish, in the fare manner, criteria which will create the expected results and reward those
who contributed to the firm’s success.
4. To review all form of remuneration, including the amount and proportion of each form.
5. To determine whether the criteria for and for the form of remuneration is in accordance with
relevant regulations and related recommendations.
6. To consider of evaluating Chief Executive Officer and remuneration in order to propose the
criteria to the Board for approval.
7. To determine the annual remuneration packages for directors and propose the remuneration to
the Boards. In this case, of the Board remunerations’ packages, the Board needs to consider and
propose them to the shareholders’ meeting for approval.
8. To consider in any other remuneration as assigned from Board of Directors
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Managing Director
Managing Director means Company Directors / Executives which holds the position of head of
Executive of company which have the authority responsible for the management of the company to
achieve the company's objectives or by resolution of the Board of Directors. As well as supervising the
management and employees within the regulations of the Board of Directors.
In 2016, has resolved from the Board of Directors' Meeting No. 1/2016 on February 24, 2016 to
appoint Mr. Sutin Phadetpai to holds position acts for Managing Director.
And in 2018, has resolved from the Board of Directors’ Meeting No. 3/2561 on August 10, 2018 to
appoint Mr. Wutichai Leenabanchong to holds position acting the Managing Director in place of Mr. Sutin
Phadetpai, who resigned from the position on July 14, 2018.
Roles and responsibilities of Managing Director
1. To manage and control the business which related to company’s affairs.
2. Authorization in orders, regulations, notification, and memorandum in order to follows to the
company’s plans.
3. To propose policies, Strategic, business plans and annual budgets to The Board of
Directors/Executive Committee and responsible of performing the business tasks and plans
as assigned from Board of Directors.
4. To control of expenditure on budgets as assigned from Board of Directors.
5. To take responsible for the preparation of Financial Statement for inspection and/or review by
the auditors and subsequent presentation to the Audit Committee and Board of Directors
respectively.
6. Organize the company’s structure and management including employing, shifting, moving,
set up the salaries, remuneration, considering on goodness, bonus, welfare and lay off the
employees in Executive position within the company whom is not Executive Directors and
excluding Chairman.
7. To consider and approve of purchasing, renovating and maintaining of hire and hire
purchasing office stationary, or anything related to company’s products within the limitation of
budget as assigned from Board of Directors.
8. To consider and approve of hiring in term of hire purchasing which related to company’s
Business within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
9. To consider and approve of repairing, destroying and writing off the company’s exhausted
asset within the limitation of budget as assigned from Board of Directors.
10. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to locally
exhibit the company’s products.
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11. To consider and approve of sending employees to study, seminar, observe or to foreign
exhibit the company’s products.
12. To consider other subjects as necessaries of company business or as assigned by Board of
Executive Committee and Board of Directors.
13. To responsible of determine targets, policies of managing company’s business in term of
human resources within the company and subsidiaries.
14. To support and assists to subsidiaries in order to increase competition in company’s
business.
15. To responsible of company business operation by not against the laws, rules, regulation,
religion and company’s regulation.
16. To have authority to consider and approve borrowing of fund, seeking credit lines or any
other credit facilities related to Norman business operations of the company within the
limitation of budget as assigned from Board of Directors.
17. To consider of investing and/or selling of investment in common shares and/or other equities
which are listed in The Stock Exchange of Thailand which assigned from Board of Directors
18. To consider of foreign currency risks and interest rates.
19. To consider and approve the credit line and loan customers, the maximum authorized by the
Board of Directors.
By this, the authority of the Managing Director will not cover approvals of any transactions, which
may have conflict of interests. These includes any transactions which the Managing Director or any
parties who may have conflict of interest with the Executive Committee, has vested interests or any other
benefits, which may also be considered as conflict of interests with the Company or the subsidiaries. This
has to be in line with the regulations of the Stock Exchange of Thailand and/or The Securities and
Exchange Act B.E.2535 and/or the announcements of the Securities and Exchange Commission.
Approvals of such transactions must be proposed for prior approval by the Board of Directors or the
shareholders’ meeting. Except is condition of normal business or transection support normal business in
general condition.

Frequently by number of attendees in year 2018
Board of Directors, Audit Committee, Executive Committee, and Remuneration Committee has
schedule time table of each meeting one year in advance and appointment of the meeting will be
additional special meeting as necessary. Each committee is meeting by conference participants are
summarized below
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Name of Committee

2018
Total Number of attendees

Annual General Meeting of Shareholders

1

Extraordinary meeting of shareholders

-

Board of Director

4

Audit Committee

5

Executive Director

11

Remuneration Committee

2

Remuneratio
n Committee
Meeting

Executive
Committee
Meeting

1. Mr. Wutichai

Leenabanchong

1/1

-

3/4

-

11/11

2/2

2. Mr. Worawit

Siriwattanawimon

1/1

-

4/4

5/5

-

2/2

3. Mr. Vichian

Sophanpanichkul

1/1

-

4/4

5/5

-

2/2

1/1

-

4/4

5/5

-

2/2

1/1

-

2/4

-

6/11

-

Name of Directors

4. Assoc.Prof.Dr.Pison Udomworarath
5. Mr. Suthin

Phadetpai

1/

2/

Board of
Directors
Meeting

Audit
Committee
Meeting

Extraordinar
y Meeting of
Shareholder

Annual
General
Meeting of
Shareholder

Attendance of the meeting / total attends (Time)

6. Mr. Jessada

Sornsuk

1/1

-

3/4

-

9/11

-

7. Mr. Monthon

Chatuwallopkul

1/1

-

4/4

-

-

-

8. Mr.Theerachai

Leenabanchong

1/1

-

4/4

-

-

-

9. Mr. Pipit

Jaovishida

1/1

-

4/4

-

11/11

-

10. Miss Usara

Pattatang

-

-

-

-

11/11

-

-

-

-

-

5/11

-

11. Mr. Noraset
Remark:

Tawalai

3/

1/ Resigned on July 14, 2018
2/ Appointed as the Director and the Executive Director from the Board of Directors' Meeting No.
1/2018 on February 14, 2018
3/ Resigned on December 14, 2018
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Remuneration of Directors and Executives
The amount of financial remuneration in fiscal year 2018
a) The Remuneration for Directors
The remuneration of directors consists of monthly compensation and meeting allowance passed
on the resolutions from the board of directors No.1/2018 held on February 21, 2018 by passed the
consideration from Board of Directors No.1/2018 dated February 21, 2018 and approved by 2018 Annual
General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018 as totaling amount of Baht 1,950,000.- by sifting
through the details and refers to appropriate aspects of the industry and economic conditions. The
suitability number of the Board of Directors as following details:
(1)

Board of Directors (every time attends)
 The meeting allowance for the Chairman of the Board of Director is 30,000 baht per
meeting, for the Chairman of the Board or the Chairman of a subsidiary who receiving a
salary will receive a meeting allowance is 20,000 baht per meeting.
 The meeting allowance for the Directors of the company is 15,000 baht per meeting, for
the Directors of the company or the Directors of subsidiary who receiving a salary will
receive a meeting allowance is 5,000 baht per meeting.

(2)

Audit Committee (every time attends)
 The meeting allowance for the Chairman of Audit Committee is 25,000 baht per meeting.
 The meeting allowance for the Audit Committee is 15,000 baht per meeting

(3)

Remuneration Committee (every time attends)
 The meeting allowance for the Chairman of Remuneration Committee is 25,000 baht per
meeting, for the Chairman of Remuneration Committee of the company or the Chairman
of Remuneration Committee of subsidiary who receiving a salary will receive a meeting
allowance is 20,000 baht per meeting.
 The meeting allowance for the Remuneration Committee is 15,000 baht per meeting, for
the Remuneration Committee of company or the Remuneration Committee of a
subsidiary who receiving a salary will receive a meeting allowance is 5,000 baht per
meeting.

(4)

Executive Committee (every time attends)
 The meeting allowance for the Chairman of the Executive Committee is 15,000 baht per
meeting, for the Chairman of the Executive Committee of the company or the Chairman
of the Executive Committee of a subsidiary who receiving a salary will not receive
allowance.
 The meeting allowance for the Executive Committee is 10,000 baht per meeting, for the
Executive Committee of the company or the Executive Committee of a subsidiary who
receiving a salary will not receive allowance.
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By this, in year 2018 the company had paid total of remuneration fees in the totaling amount of
Baht 840,000.- as detail follows

Remuneration
Committee

Executive
Committee

TOTAL

1 Mr. Wutichai Leenabanchong

Audit
Committee

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

60,000

-

10,000

-

70,000

60,000

125,000

50,000

-

235,000

60,000

75,000

30,000

-

165,000

60,000

75,000

30,000

-

165,000

10,000

-

-

-

10,000

- Chaiman of the Board
- Chairman of Executive Director
- Remuneration Committee
- Acting Manager Director
(Appointed on August 10, 2018)
2. Mr.Worawit Siriwatwimol
- Director
- Independent Director
- Chaiman of Audit Committee
- Chaiman of Renumeration Committee
3. Mr.Wichian Suphanpanichkul
- Director
- Independent Director
- Audit Committee
- Renumeration Committee
4. Asso.Prof.Dr.Pison Udomworarat
- Director
- Independent Director
- Audit Committe
- Renumeration Committee
5. Mr. Suthin Phadetpai
- Director
- Executive Director
- Managing Director
(Resigned on July 14, 2018)

216

Annual Report 2018

Remuneration
Committee

Executive
Committee

TOTAL

6. Mr. Jessada Sornsuk

Audit
Committee

Name/Position

Board of
Director

Compensation (Baht)

45,000

-

-

90,000

135,000

20,000

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

355,000

275,000

120,000

90,000

840,000

- Director
- Executive Director
(Appointed on February 21, 2018)
7. Mr.Monthon Chatuwallopkul
- Director
- Executive Director
8. Mr. Theerachai Leenabanchong
- Director
- Executive Director
9. Mr.Pipit Jaovisidha
- Director
- Executive Director
10. Mr. Noraset Tawalai
- Executive Director
(Appointed on May 15, 2018 and
Resigned on December 14, 2018)
11. Miss Usara

Pattatang

Grand Total

b) The Remuneration for Executives
Compensation of Chief Executive Office and top 4 Executives and equivalent of 4 ranking as
follows:
2018
Total Amount

2017

Amount

Amount

Amount

Amount

(people)

(Million Baht)

(people)

(Million Baht)

6

8.41

6

8.63

In term of salary, bonus, allowance,
meeting allowance, social security,
provident fund and employee benefit
expenses
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c) Other Remuneration
The company has no policies on paying other remuneration apart from remuneration for
Directors or employees, no given securities, debenture or other securities to Executives
(1) Other Remuneration of Director
-None(2) Other Remuneration of Executive
Directors and Top four Executives (level below Manager) and Executives in the level
equivalent top four executives in totaling of 6 people received compensation in form of contributions to the
fund.
The company was set up by fund managers who are members of the Fund will be paid
monthly at a rate of 5 percent of wages by need to accumulate funds in the same ratio If any member of
the month is not accumulation fund. Employers are not required to pay contributions to the members in
that month when a member ceases to be a member contributions as well as the average net benefit
under the terms of the Fund.

Total Number of Employees
Details

2018

2017

2016

2015

- Ministration

50

52

46

50

- Production

131

112

93

80

181

164

139

130

Amount of employees

TOTAL

The number of employees changed significantly in the past 3 years
- None-

Shepherded significant labor dispute in the past 3 years
- None-

Total Compensation of all employees
In year 2018, company and its subsidiaries has paid compensation in term of salary, incentives,
bonus and other compensations in totaling of 71.24 Million Baht
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Wages and Salaries
Monthly paid compensation to employees due to practice of employees for company which may
consider from position holds, duties and responsibilities to organization

Bonus
Special compensation to employees by considering from turnover each year by not requiring fixed
rate.

Funds contribution
The company has set up a provident fund to provide welfare for employees and support on
savings includes motivate employees to work with the company for a long time. The employees who are
member of the provident fund, will be receive contribution in the rate of 5 percent of the wage every
month and the member must also accumulate 5 percent of the fund as same as. When end of member is
then will receive whole amount of money including benefit of Provident Funds.
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Related Transaction

1.

Disclosure of information on related transaction

Related company

Relationship

Capital Engineering

Mother company

Network Public

holds 72.18

Company Limited
(CEN)

Type of
transaction
-

Internal Audit Fees

Amount
(Million

Necessity and
reasonableness

Baht)
0.720

Efficient and Effective
in business operation
for good corporate

percent and has

governance in the

same Directors.

company.
-

Accrued expense

0.192

Income from

1.397

UA Witthaya Public

Subsidiary under

-

The Company gives

Company Limited

Capital

interest of short-term

subsidiaries use of the

(UWC)

Engineering

loans was Baht 28.50

credit limit and charge a

Network Public

million.

rate similar to loans

Company Limited

from financial

(CEN) and have

institutions.

the directors and
shareholders

-

Accrued income

0.119

together

2.

Necessity and reasonability on related transaction
Related transaction during the past year for business operation of company by policies of entered

into those transaction in order for highest benefit of company in term of policies and set up the price as
considering from market price or in accordance with agreement. In addition, mentioned transaction has
been considered by Audit Committee on fairness and reasonable.
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3.

Procedure of approval on related transaction
Normal business transactions and trade agreements with commercial terms shall act in the same

situation by bargaining power without influence of their position on Director, Executive or related person.
By this, management division needs to report every business transaction to Board of Directors for
acknowledgement on quarterly basic.
Abnormal business transaction, unless size of transaction doesn’t need to be approved from
Shareholders meeting (as provision from The Stock Exchange of Thailand) then need consideration from
Executive Board as prior first entity and size of happened transaction will be under authority to approve
then approval of this transaction will ended as this stage (stakeholders not attend and vote in the
meeting). Moreover, if the size of transaction more than authority can be approve then executives will
concluded the resolution and propose to Board of Directors for approval (stakeholders not attend and
vote in the meeting)
Board of Directors will consider on transaction which may have conflict of interest or related
transaction or transactions appropriately through moderation from Audit Committees for entries criteria
defined by Stock Exchange of Thailand, The Securities and Exchange Commission and Capital Market
Supervisory as well as disclosure of transaction that may have conflict of interest to public with ensure
accuracy and completeness.

4.

Transaction trends in the future
The transaction is still in progress. There will be more or less depending on economic condition. For

transaction occur in the future, Board of Directors shall comply as according to regulation that have been
set up and directors must not approve any entries that they, or someone who may have conflict of interest
with company and its subsidiaries. Moreover, mentioned transaction need to be disclose to Board of
Directors for consideration with according to law of securities and securities market and regulation,
announcement, order or requirement of The Stock Exchange of Thailand includes all requirement
regarding the disclosure of related transaction and acquisition of company assets.
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Internal Control and Risk Management

The company has emphasized on Internal Control System which every employees has roles
and responsibilities together with responsibilities on their duties. Operating system in Executives and
Operational Level has clearly written which includes Financial Control, Operation, and Management
oversight work. Moreover, according to the law and related rules to ensure a reasonably confident
that successful work will be able to achieve the company objectives as follows:
1. Strategies and Goals have clearly defined in accordance with company Mission.
2. Achieve operation in accordance with objective on resources management by efficient
and cost-effective.
3. Report on importance information which is consists of Financial Statement, Administration
and Operation which are reliable and accurate.
4. Operation will follows to strategies, rules, regulations and method in accordance with Law
and Other regulation in term of business operation.
5. Security of Property, Personnel includes Information systems
6. Appropriate and Effective Corporate Governance and Management
7. Improving in quality of operation continually
As The Board of Directors meeting No.1/2018 which was held on February 21, 2018 all
members of Audit Committee attended. Board of Directors has estimated on internal control system
based on a review of internal control system evaluation and comments from Executives thus Audit
Committees has follows regulations of The Stock Exchange of Thailand in order to be consistent with
business operation in term of management and good corporate governance, value creation, ensuring
to government sectors and build highest benefit to shareholders.
Board of Directors has reviewed and evaluate of internal control and risk management of
company in order to be consistence with international standard of COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) with development of risk management
framework throughout organization (Enterprise Risk Management: ERM) or called “COSO ERM
Framework” as used in management tools for develop any processes for effective internal control,
comprehensive policies of operation management, risk management of company thus the conclusion
of this are as follows:
1. Control Environment
The company has organization chart and environmental which will support business operation
effectively and enough internal control system, the responsibilities of each field is separated for
beneficial to examine of operation, updating sub-system and reduce duplication in order to be under
the same standards. Apart from this, clearly target business every year by regard on Economic,
Market Situation and Competition.
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2. Risk Assessment
The company has track on risk factors such as changes in taxes, exchange rates, increased
of raw materials and other cost to assess impact and prepare to maintain business operation thus
communicate with executives and employees to acknowledge the situation by held the meeting and
summarize situation, environment and operation of company. Moreover, it includes risk factors to
business operation, sales, cost and profitability of company in each unit, chief executive of each unit
will be responsible for risk factors occurs in their unit thus prophylactic to prevent any risks to level
which are safe for employees, corporate governance and acceptable and do not affect operation of
company.
3. Control Activities
The line of authorities and responsibilities of The Board of Directors and executives have
been clearly set together with specific power on approval on each level for transparency and benefit
of all shareholders as well as eliminate any conflict of interest. By this, if any transaction occurs with
major shareholders, related person, Director and Executives – The Company has a measurement
which has to approve by Board of Directors and authorized person must not have a conflict of interest
in those transaction and result in benefits for the company. In addition, corporate secretary and
compliance and investor relation has serves to monitor and oversee compliance with laws and
regulations also ensure compliance with terms and conditions properly.
4. Information and Communication
The company has manage by using Technology to connected around with modern and fast
communication within/outside organization as efficiently in order to use the information in decision
making right in time. There is some security of data and information that is powerful enough which
could determine the data in the history and develops this information and technology continuously to
support our organization flexibility and enhance system performance as response expansion of
business.
The Company has employed state of the art technology and continuously improves
information system to enhance the efficiency and to support the potential growth thus there are more
channels for employee to report directly to Executive as well.
5. Monitoring Activities
The company has evaluation system and performance tracking in order to assure on measure
and internal control system is effective all the time, response to any changes appropriately and timely.
The company has organized head of employees to follows work of subordinate and evaluated. By
this, Executives pay attention to speed and effectiveness management on target and report to Board
of Directors clearly and consistently.
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Audit Committee has practices on their duties efficiently and any tasks assigned by Board of
Directors independently and consistently thus there is internal audit as a tool for achieve the mission.
Internal Audits are qualified to perform their duties properly with sufficient independence, able to
perform work as assigned from Audit Committees and Board of Directors. Internal Audit has assess
on internal control system and risk management and report any tasks to be resolve any relevant units
includes appropriate feedback as management deems necessary for business operation of company.

Board of Directors has estimate internal control system from assessment report from Audit
Committees then concludes that from assessment of 5 various elements such as internal control, risk
assessment, operational control, information technology and communication. In addition, Board of
Directors seems that company has enough transaction with major shareholders, Directors, Executives
or related person thus other topics related to internal control systems are enough as well.

Internal Audit the Company has appointed Mr. Khomwuti

Pornnaradol as employee of

Capital Engineering Network Public Company Limited (mother company) and holds position of
Director of Internal Audit and Secretary of Audit Committee to be supervisor of internal audit. He has
duties of practical of internal audit tasks in order to meet the mission of internal control system by
executives and audit committees jointly consider on report from internal audit in essence adequately
for system or process has managed systematic and effectively. By this, every executives in each unit
are involved in consider ways of improvement/resolve on performance to be consistence with
company’s policies and adequate internal control system. Supervisor of internal audit is directly to
Audit Committee as agreed that head of internal audit is qualified to perform such duties effectively
(The qualifications of the head of internal audit show in attachment 3)
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Report from the Remuneration Committee

The Remuneration Committee of Rayong Wire Industries Public Company Limited has been
appointed from Board of Directors which are currently consists of 3 Independent Directors as follow:
1. Mr. Worawit Siriwatwimon

The Chairman of Remuneration Committee

2. Mr. Wichian Sophanpanichkul

The Remuneration Committee

3. Associate Professor Dr. Pison Udomworarat

The Remuneration Committee

4. Mr. Wutichai Leenabanchong

The Remuneration Committee

By this, in 2018 there are 2 times of Remuneration Committee Meeting. The roles and
responsibilities for Remuneration Committee are follows to Article of Association as review remuneration
of Director and Managing Director by specify of regulations or remuneration to Directors fairly and
reasonably.

Furthermore, The Remuneration Committee deems it appropriate to be consistent with duties and
responsibilities of Board of Directors by carefully screening appropriate criteria as size of business,
number of Directors which based on the same industry and economy as a whole.

In the name of Remuneration Committee
Rayong Wire Industries Public Company Limited

(Mr. Worawit Siriwatwimon)
The Chairman of Remuneration Committee

Rayong Wire Industries Public Company Limited
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September 22, 2008

Appointed Date:

Engineering

Engineering

in

Chiangmai

Program

(FSD) No. 4/2009

 Financial Statements for Directors

No. 78/2009

 Directors Accreditation Program (DAP)

Institute of Director (IOD) :

Training roles of Directors from Thai

University

of

Mechanical

 Bachelor

and Accountancy)

 Master of Business (Faculty of Commerce

Chulalongkorn University

 Master of Business Law (Faculty of Law)

Educational Qualification

 Acting Manager Director

54

(Year)

Age

 Remuneration Committee

 Authorized Director

 Chairman of Executive Director

 Chairman of the Board

Position:

1. Mr. Wutichai Leenabanchong

Name-Surname / Position
company’s
shares

or
0.0001%

Leenabanchong

Mr. Theerachai

Cousin with

among
Executives

of holding

450 shares

Family
relationship

Proportion
Position

Experiences
Company

Chairman of Executive Director

Vice Chairman

Chairman of Executive Director

Chairman of the Board

Ua Withya PCL.

Capital Engineering Network PCL.

Chairman of the Board
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Chairman of the Board
Director
Director

Year 2015 – Present
Year 2015 – Present
Year 2016 – Present
Year 2017- Present
Year 2017- Present

Chairman of the Board

Chairman of the Board

Chairman of the Board

Year 2015 – Present

Year 2015 – Present

Year 2013 – Present

Year 2012 – Present

Chairman of the Board

Year 2010 – Present

Managing Director

Chairman of the Board

Year 2008 – Present

Interglob Investment Co., Ltd.

UWC (Combodia) Co., Ltd.

Satuek Biomass Co., Ltd.

UWC Amphan Biomass Co., Ltd.

UWC SOLAR Co., Ltd

UWC Komen Biomass Co., Ltd.

Paradise Green Energy Co., Ltd

WJC Enterprise Co., Ltd

Evergreen Biomass Co., Ltd

Pipe Line Engineering Co., Ltd

Enesol Co., Ltd

Holds position in related companies in totaling of 11 places

Year 2008 – Present

Year 2008 – Present

Year 2008 – Present

Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2 places

Period

Personal Information of Directors and Executives
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February 26, 2013

Appointed Date:

 Remuneration Committee

 Audit Committee

 Independent Director

 Director

Position :

3. Mr. Wichian Suphanpanichkul

April 24, 2009

Appointed Date :

 Chairman of Remuneration
Committee

 Chairman of Audit Committee

 Independent Director

 Director

Position :

2. Mr. Worawit Siriwatwimon

Name-Surname / Position

58

60

(Year)

Age

No. 104/2004

 Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD) :

Thammasat University

 Bachelor of Accounting

Ramkhamhaeng University

 Bachelor Degree of Law

Ramkhamhaeng University

 Master of Business Administration

No. 21/2004

 Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD) :

 Bachelor (Faculty of Journalism and
communication) Thammasat University

 Master Degree of Business Administration
(Marketing, Finance) Sriphathum University

Educational Qualification

-None-

-None-

214

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Chairman

Year 1992 - Present

Consultant

Owner and Head officer

Consultant

Year 1997- Present
Year 1992 - Present

Consultant

Director
Year 2007 - Present

Year 2011- Present

Company

VSSN Co., Ltd.

Arsabangkok Co., Ltd.

Charoen sook Account and Law
Company Officer

SPA Internation Food Group Co.,
Ltd.

Lachule Cosmestics Co., Ltd.

Housing Estate of The Paris
Ratchavipa

Holds position in non-registered company in totaling of 5 places

Holds position in related company –None-

Holds position in registered company –None-

Year 2007 - Present

Holds position in non-registered company in totaling of 1 place

Holds position in related company –None-

Holds position in registered company –None-

Period

Experiences
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February 24, 2016

Appointed Date :

 Managing Director

 Authorized Director

 Independent Director

 Director

Position :

5. Mr. Suthin Phadetpai

August 13, 2015

Appointed Date :

 Remuneration Committee

 Audit Committee

 Independent Director

 Director

Position :

4. Dr. Pison Udomworarath

Name-Surname / Position

60

45

(Year)

Age

No. 53/2006

 Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)

 Bachelor's Degree in Engineering Industry
Branch Chulalongkorn University

 Master Degree (Business Administration)
Kasetsart University

No. 107/2014

 Directors Accreditation Program

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)

Sirindhorn International Institute of
Technology, Thammasat University

 Bachelor of Civil Engineering

Asian Institute of Technology

 Master Degree (Structural Engineering)

 Doctoral Degree (Civil Engineering) Tokyo
Institute of Technology Tokyo, Japan

Educational Qualification

-None-

-None-

215

Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Associate Professor

Year 2010-Present

President

Company

King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok

SBT Consultant & Marketing Co.,
Ltd.

Holds position in non-registered company in totaling of 1 places

Holds position in related company –None-

Holds position in company’s group –None-

Year 2011-Present

Holds position in non-registered company in totaling of 1 places

Holds position in related company –None-

Holds position in registered company –None-

Period

Experiences
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March 1, 2010

Appointed Date:

 Authorized Director

 Executive Director

 Director

Position:

6. Mr. Monthon Chatuwallopkul

Name-Surname / Position

50

(Year)

Age

No.82/2010

 Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai
Institute of Director (IOD)

Ramkhamhaeng University

 Bachelor Degree (Accounts)

Thammasat University

 Master Degree (Accounts)

Educational Qualification

-None-
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Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Company

Committee

Nomination and Remuneration

Deputy Managing Director

Director, Executive Director,

Executive Director

Director

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Year 2010 – Present
Year 2010 – Present
Year 2012 – Present
Year 2013 – Present
Year 2015 – Present
Year 2015 – Present
Year 2015 – Present
Year 2015 – Present
Year 2016 - Present

Holds position in related company in totaling of 9 places

Year 2014- Present

Year 2010 – Present

Year 2010 – Present

Satuek Biomass Co., Ltd.

UWC Amphan Biomass Co., Ltd.

UWC SOLAR Co., Ltd

UWC Komen Biomass Co., Ltd.

Paradise Green Energy Co., Ltd

WJC Enterprise Co., Ltd

Evergreen Biomass Co., Ltd

Pipe Line Engineering Co., Ltd

Enesol Co., Ltd

Ua Withya PCL.

Capital Engineering Network
PCL.

Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 2 places

Period

Experiences

230

Annual Report 2018

Institute of Director (IOD)

No.107/2014

 Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai

February 21, 2018

Engineering Branch

Chulalongkorn University in Sanitary

 Master Degree of Engineering

Appointed Date:

 Executive Director

Engineering Branch

 Director

 Bachelor Degree of Engineering

No.104/2013

 Directors Accreditation Program (DAP)

Institute of Director (IOD)

Training roles of Directors from Thai

(Major Marketing) Assumption University

 Bachelor Degree Business Administration

Assumption University

 Master Degree (Business Administration)

Educational Qualification

Chulalongkorn University in Sanitary

61

47

(Year)

Position :

8. Mr. Jessada Sornsuk

February 24, 2016

Appointed Date:

 Authorized Director

 Executive Director

 Director

Position:

7. Mr. Theerachai Leenabanchong

Name-Surname / Position

Age

-None-
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-None-

Leenabanchong

Mr. Wutichai

Cousin with

shares
-None-

among
Executives

company’s

Family
relationship

of holding

Proportion

Position

Company

Director

Year 2016 – Present

Director
Director
Director
Director
Director

Year 2016 – Present
Year 2016 – Present
Year 2016 - Present
Year 2017 – Present
Year 2017 – Present

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in related company – None-

Holds position in company’s group –None-

Director

Director

Director

Director

Director

Year 2016 – Present

Year 2015 – Present

Year 2015 – Present

Year 2015 – Present

Year 2015 – Present

Holds position in related company in totaling of 8 places

Managing Director

Director

Executive Director

Director

Year 2015- Present

Year 2013 – Present

Year 2013 – Present

Inter global investment Co., Ltd.

UWC (Cambodia) Co., Ltd.

Satuek Biomass Co., Ltd.

UWC Amphan Biomass Co., Ltd.

WJC Enterprise Co., Ltd

Enesol Co., Ltd

UWC SOLAR Co., Ltd

UWC Komen Biomass Co., Ltd.

Paradise Green Energy Co., Ltd

Evergreen Biomass Co., Ltd

Dimet (SIAM) PCL.

Ua Withya PCL.

PCL.

Capital Engineering Network

Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 3 places

Period

Experiences
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50

No.79/2009

Position

Editor

Managing Director

AP Research Publishing Co., Ltd.

Agriculture Prospect Co., Ltd.

Company

Holds position in non-registered company – None-

Institute of Director (IOD)

May 8, 2017

No.11/2014

 Directors Accreditation Program (DAP)

Holds position in related company – None-

Training roles of Directors from Thai

Appointed Date:
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Authorized Director
Director of Accounting and Finance

PCL.

Executive Director

 Executive Director

0.0001%

Commerce

Administration (Accounting-Finance)

Year 2014 – Present

Holds position in listed companies which are subsidiaries in totaling of 3 places

Year 2006 - Present

Year 2006 – Present

Holds position in non-registered company in totaling of 2 place

Holds position in related company – None-

Holds position in company’s group –None-

Period

Experiences

University of the Thai Chamber of

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives

Capital Engineering Network

450 shares or

0.0001%

450 shares or

Proportion
of holding
company’s
shares

Director

 Bachelor Degree of Business

No. 53/2013

 Company Secretary Program (CSP)

Position :

10. Miss Usara Pattatang

Institute of Director (IOD)

 Directors Accreditation Program (DAP)

Training roles of Directors from Thai

April 20, 2012

Lipscomb University, Tennessee USA.

 Bachelor Degree of Science David

Appointed Date:

 Authorized Director

 Corporate Secretary

 Executive Director

Georgia USA.

 Master Degree of Business Administration
American Intercontinental University,

44

Educational Qualification

 Director

Jaovisidha

(Year)

Position :

9. Mr. Pipit

Name-Surname / Position

Age
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March 1, 2016

Appointed Date :

 Senior Manager of Information and
Technology

Position :

14. Mr. Sanae Charoensook

August 8, 2017

Appointed Date :

 Director of Factory

13. Mr. Noraset Tawalai

April 1, 2018

Appointed Date :

 Director of Accounting and Finance

12. Miss Nongnuch Khamchaithep

April 1, 2018

Appointed Date :

 Director of Sales and Marketing

Position :

11. Mr. Udom Tungdechteerachai

Name-Surname / Position

54

54

42

52

(Year)

Age

Ramkhamhaeng University

 Bachelor Degree of Faculty of Computer
Science

Chiangmai University

in Mechanical Engineering

 Bachelor Degree of Engineering Program

Sriphathum University

 Bachelor Degree of Accounting

Kasetsart University

 Bachelor Degree (Faculty of Economic and
Business Administration)

Educational Qualification

-None

-None

-None

-None
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Proportion
of holding
company’s
shares

-None-

-None-

-None-

-None-

Family
relationship
among
Executives
Position

Director of Sales and Marketing

Year 2018 – Present

Director of Accounting and Finance

Year 2018 – Present

 Factory Director

Senior Manager (Information and
Technology)

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in related company – None-

Year 2016 - Present

Holds position in registered company in totaling of 1 place

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in related company – None-

Year 2017 – Present

Holds position in registered company in totaling of 1 place

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in related company – None-

Senior Manager (Accounting and
Finance)

Year 2013 – Present

Holds position in registered company in totaling of 1 place

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in related company – None-

Senior Manager (Development of
production and marketing)

Year 2013 – Present

Holds position in registered company in totaling of 1 place

Period

Experiences

Rayong Wire Industries PCL.

Rayong Wire Industries PCL

Rayong Wire Industries PCL.

Rayong Wire Industries PCL

Rayong Wire Industries PCL.

Rayong Wire Industries PCL.

Company

Rayong Wire Industries Public Company Limited
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March 1, 2016

Appointed Date :

Remark:

 Senior Manager of Production and
Manufacturing Engineering

Position :

15. Mr. Sippawit Baodee

Name-Surname / Position

Rajanagarindra Rajabhat University
Chachoengsao

 Bachelor Degree of Manufacturing industry
technology

Educational Qualification

-None

Proportion
of holding
company’s
shares
-None-

Family
relationship
among
Executives

 Senior Manager of Production
and Manufacturing Engineering

Holds position in non-registered company – None-

Holds position in related company – None-

Year 2018 - Present
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Company

Rayong Wire Industries PCL.

6. Board of Directors and Executives in totaling of 15 people - No references materials that cause conflict of interest with company in the past of year 2018 -

5. Board of Directors and Executives in totaling of 15 people - No history of criminal offense against property by fraud -

4. Board of Directors and Executives in totaling of 15 people - No legal dispute -

Position

Experiences

Holds position in registered company in totaling of 1 place

Period

3. Proportion of holding shares not includes Spouse and children because spouse and children not holding shares

2. Authorized Director No. 1 and No.5 or No.6 or No.7 or No.8

1. Board of Directors No .1-9, Executives No. 10-15 and Corporate Secretary No.9

54

(Year)

Age

General Information and other importance information

1. Company Information
Name of Company

:

Rayong Wire Industries Pubic Company Limited

Nature of Business

:

Production and Distribution
1) Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire (PC-Wire or PCW)
2) Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete (PC-Strand or PCS)
3) Gas Metal Arc Welding Wire (GMAW)
4) Hard Drawn Wire (HDW)
5) Ordinary Low Carbon Steel Wires (OLC)
6) Wire Mesh (WM)

Factory Address

:

Mabtapud Industrial Estate No.5, I-5 Road, Tambol Matapud
Amphur Muang, Rayong 21150

Telephone

:

038-684-522-7

Fax

:

038-684-490

Office Address

:

1011 Supalai Grand Tower 17

th

Floor, Rama 3 Road

Kwang Chongnonsi Khet Yannawa, Bangkok 10120
Telephone

:

0-2049-1001-4

Fax

:

0-2049-1005-6

Website

:

www.rwi.co.th

Amount of Share Sold

:

Registered capital of Baht 450,000,000 and paid-up capital of Baht
318,182,593.- divided into 636,365,186 ordinary shares with par
value of Baht 0.50 per share.

2. Investment in other companies which holds more than 10 percent
-None-

3. Other references
Securities Registrar

:

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
No. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Bangkok 10400,
Tel: (662) 009-9000 Fax: (662) 009-9991
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Authorized Auditor

:

Dr. Suwatchai

Maekaumnuoychai

Certified Public Accountant Registration No.6638 and/or
Mr. Chavala

Tainprasert

Certified Public Accountant No.4301 and/or
Dr. Kiatniyom

Khuntisuk

Certified Public Accountant No.4800 and/or
Mr. Wanlop

Wilaiworawit

Certified Public Accountant No.6797
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co.,Ltd.
11/1 South Sathorn Road, Kwang Yannawa
Khet Sathorn, Bangkok 10120
Tel: 0-2034-0000 Fax: 0-2034-0100

4. Other importance information
-None-

Rayong Wire Industries Public Company Limited
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Corporate Governance
Policies on Corporate Governance
The Board of Director of Rayong Wire Industries Public Company Limited realizes the
importance of developing good corporate governance systems, operate business with integrity,
morality, responsible for the performances, ability to complete and fair to all stakeholders in order to
build prosperity, increase shareholders’ value adhere to the Principle of Good Corporate Governance
for Listed Companies define by MAI

and base on Sufficiency Economy is entails moderation,

reasonableness and self-immunity system as underlying on knowledge, cautious and awareness to
be used in planning and operating. As well as build Executives and every employees to have morals,
honest, industrious, endure for people to shares and used their intelligences for operations and
changes in Economy, Political, Culture and Social in order to meet the benefit well-balanced by Board
of Directors had adheres Principles of Good Corporate Governances and reconsidered of suitability
every year which The Company see that Principles of Good Corporate Governance is appropriate to
current situations.
In 2018, Board of Director has realized on importance of developing corporate governance to
be relevant to current situation as define to include following practices

Collective Action Coalition with Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption
(CAC)
With the importance of the Anti-corruption and build clear standard business The Company
has been participating in campaign activities with the network of Thai private sector in the anticorruption continuously also should set a policy against corruption by adjusting policies of corporate
governance, business ethics and employee ethics RE: “Anti-Corruption and giving or receiving bribes
for benefit to business and giving or receiving gifts or other benefits” with the objective to push for
broader anti-corruption.
And for standard business operation of company in year 2018 Board of Directors has joined
to participate of private sector on anti - corruption which passed resolution from Board Directors
Meeting No.2/2017 held on May 8, 2017. The subsidiaries has set policies on anti-corruption together
with guidelines to Directors, Executives and employees to practice in order for confident in
responsibility to third parties and society as substantial and operate in transaction to major
shareholders, Directors, Executives or related person not concerned as stakeholders thus report on
financial with reliabilities and disclosed information correctly.
Thus, company has designated Directors, Executives and every employee including
subsidiaries employees would not claim or received any gift, assets or other benefits from customers,
partners, contractors or person involved in any circumstances of business including proving channel
to report or set protection measures any person compliant or giving information about non-compliance
with laws, regulations and employee ethics
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Apart from this, the company has set channels to communicate with employees and related person to
report suspicious or complaints when a subject may be illegal, fraud or wrongful behavior of managers
and employees as well as behavior that may become a problem and cause damage to company. The
company will listen and take action on all complaints equally and with fairness by protection of complaints
with fairness, information been given by complainants will be kept confidential through following channels:
1. Via the email to
1.1 Manager Director : wutichai@rwi.co.th
1.2 Corporate Secretary : pipit@rwi.co.th
2. Send the sealed mail to
2.1 Mr. Pipit Jaovisidha “Corporate Secretary”
Rayong Wire Industries Public Company Limited
th

1011 Supalai Grand Tower 17 Floor, Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok
10120
Board of Director has priority on corporate governance by conducting the business ethically,
respect the rights and be responsibilities to shareholders and stakeholders for beneficial on society,
develop and reduce affect to society as well as create value for company and its subsidiaries so can be
competitive with good business turnover and take long term affect into consideration. By this, be able to
adapt under any chances which can categorize as follows:
Practice 1 Right of Shareholders
The company has given a chance for shareholders to be in a part of corporate governance to
comment on business operation by emphasis on good guidelines’ for shareholders meeting in term of
quality on invitation letter to Shareholders meeting, Minute of Shareholders’ meeting, roles and
attendance of chairman and sub-committee specified in the Minute of Shareholders’ meeting order for
shareholders acknowledge results of meeting and to verify the accuracy through Stock Exchange of
Thailand (SET) system and company’s website within 14 days counting from date of shareholders
meeting. In addition, we will continue to exercise our shareholders’ right for sustainable.
1. Board of Directors understand and respect the shareholders’ right of ownership, no action that
violates or deprives shareholders of their rights as protect interest of shareholders fairly and to
support and encourage all shareholders both Thai and Foreign shareholders either major or
minor shareholders or Institutional Shareholders. Basic rights of shareholders, rights to access to
adequate and timely information, right to attend shareholders’ meeting in order to determine
direction for operation and considering any issues which has significant impact on company.
2. Board of Director is responsible for providing information such as date/time/place and agendas
thus explanation and reasons for each agenda. The venue for shareholders’ meeting is
convenient for traveling.
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3. Remuneration fees for Director will get approval from shareholders every year as policies and
criteria for remuneration are clearly defined by each committee.
4. The Board of Director encourages use of technology in shareholders’ meeting in order to be
accurate, quick resolution thus there are opportunity for shareholders to vote for each director
and use voting card.
5. In each shareholder meeting, company provides an independent legal office to monitoring
vote count, inspect documentation of shareholders, count a quorum, count votes, examine
results of resolution and vote for clear meeting, legally and in accordance to company’s
regulations
6. The Board of Directors discloses resolution of shareholders’ meeting year 2017 to public in
both Thai and English version through SET Portal System (The Stock Exchange of Thailand)
and company’s website after the meeting
7. The Board of Director has prepared minute by record the scoring method, name of Board of
Director, sub-committee and executives as attended and not attended, resolution of the
meeting with votes (agreed, disagreed and abstain). Company has disclose all procedures in
the meeting on company’s website in order to ensure confidential from shareholders in term
of composition of meeting such as checking document, registration, counting number of
shareholders attended, proxies (in order to meet quorum, meeting procedure according to
agendas (no added other agenda as unspecified in invitation letter)
Fundamental Rights


Right of ownership of shares on buying, selling or transfer shares independently



Rights to attend shareholders meeting and voting to approved important matters



Right to give proxies to Independent Director or any person to attend the meeting



Right to appoint or remove Directors and set remuneration fees



Right to appoint auditor and set audit fees



Right to comments, questioning in shareholders meeting



Right to receive share of profits/dividends equally



Right to receive adequate and up to date information of the company although in
somehow is not in criteria to be disclosed but if the company determines that it is
necessary for shareholders to be aware then company will be disclosed information in
both Thai and English Version through www.set.or.th and www.rwi.co.th

Right to acknowledge the important information
Shareholders have a right to acknowledge information equally by the company has disclosed
information both Thai and English version through channel of The Stock Exchange of Thailand
www.set.or.th and company’s website www.rwi.co.th Shareholders have rights to receive information
equally for example


The company has disclosed information on Shareholding Structure which includes top 10
shareholders as at closing registration book in order to attend Annual General Meeting of
Shareholder before meeting date also amount of minor shareholders.



Information relates to connected transaction and importance asset acquisition
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Report minute of Annual General Meeting of Shareholders within 14 days counting from
date of shareholders meeting and necessary information for shareholders decision
making for confidential that structure is transparent and accountability thus create
sustainable growth and returns to shareholders in reasonable rate continuously.



Information on business operation, management policy, related transaction, acquisition of
assets as well as other information as essential decision making for shareholders to
confident shareholders there is a clear business operation which can be examine.
Operate effectively in term of business to create sustainable growth, yield as appropriate
and continuous to shareholders.



The company has realized on disclosure of accurate and equality information by add
more channel to shareholders, major shareholders, minor shareholders, any investor or
foreign shareholders could contact related to company through corporate secretary
E-mail: pipit@rwi.co.th or TEL (02) 049-1001-4 Ext. 4011

Rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders
The Board of Directors has schedule Annual General Meeting of Shareholders by taking
rights and equality of shareholders into account follows guideline of law together with principle of good
corporate governance of Securities and Exchange Commission (SEC). Moreover, it includes standard
of corporate governance in term of right of shareholders and practices with shareholders equally as
schedule Annual General Meeting of Shareholders every year within 4 months (120 days) counting
from end of company’s financial year and if there is any urgent needs be proposed as special case
which is affecting or relating to the interests of shareholders. We will call a special meeting of
shareholders to be the case. The company has complied with the guideline set forth in shareholders
meeting in accordance to AGM Checklist.
In year 2018, there is no Extraordinary Meeting of Shareholder.
Treat of Shareholders prior Shareholder Meeting date
1. The company has notify resolution from Board of Director meeting as schedule 2018 Annual
General Meeting of Shareholders together with agendas and related information in both Thai
and English version since February 23, 2018 which is 2 months in advance on company’s
website www.cenplc.com and through SETSMART for shareholders beneficial to arrange
their time to attend the meeting
2. Public invitation letter together right relate documents in both Thai and English version on
company’s website www.cenplc.com on March 21, 2018 for more than 30

days before

shareholders meeting date for shareholders to go through documents before attend the
meeting
3. The company has assigned Thailand Securities Depository (company’s securities registrar) to
deliver invitation letter (includes related documents) before the shareholders meeting started
however they has send the invitation letter (includes related documents) 22 days in advance
(Postal Date April 4, 2018) for shareholders to go through documents
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In case there are foreign shareholders or any institution – company has send
invitation letter together related documents (English version + Thai version) to encourage all
types of shareholders including institution to attend the meeting
4. The company has advertised in newspaper called “Kaohoon” for 3 consecutive days(April 2 –
4, 2018) which is 24 days before date of shareholders meeting on notice to inform
shareholders sufficiently in advance to prepare for the meeting
5. The company opened a chance for shareholders to send any questions related to agendas in
the meeting before date of shareholders’ meeting since March 24 – April 23, 2018 and
submission procedure and invitation letter through following channels:


Company’s website www.rwi.co.th



E-mail: pipit@rwi.co.th and / or walirat@rwi.co.th



Registered Mail to
Mr. Pipit Jaovisidha (Corporate Secretary)
Rayong Wire Industries Public Company Limited
th

1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor, Rama 3 Road,
Chongnonsi, Yannawa and Bangkok 10120
Year 2018 – There is no shareholders send question in advance
6. The company has provides facilities to shareholders who unable to join the meeting can give
proxy to Independent Directors or any other person to attend the meeting on their behalf by
using any proxy form (attached in invitation letter)
7. Clarify rules and procedures for attendance of shareholders meeting in invitation letter
together with the attachment of proxy form A and B which shareholders who could not attend
may appoint proxy to Independent Director or any person or choose proxy form A or B (either
one) which can be download 3 proxies form in company’s website www.rwi.co.th. By this,
company has notified guidelines of published through SET for another channel to received
information.
8. For every foreign shareholder including institution appointed custodian as depositary

and

take care of shares thus company is coordinator of documents and evidence to how in
advance in order to make registration more convenient
Practice to shareholders on date of shareholders meeting
1. The company has scheduled 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 26
April 2018 at 9.00 am, Convention Room, 33th Floor, Supalai Grand Tower, No.1011, Rama 3
Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 which is the same building of company’s office
however the company has policies to encourage and facilitate to shareholders including
shareholders from institution whom attend the meeting. We have selected shareholder
meeting venue which access to public transport to facilities shareholders to travelling attend
the meeting
2. The company has opened registration by barcode system 1 hour in advance before meeting
started and continually until meeting adjourned by having rights to vote in agenda
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which during consideration and not vote as well as counting quorum in

agenda and entitled

onwards unless shareholders have agree otherwise. In registration, the company provides


Prepare sufficient personnel for registration



Prepare stamp duty for proxies by no charge



Prepare ballot for all agenda in order for votes

3. In case shareholders may not attend the meeting then could give proxy to other or to one of
independent director to attend the meeting in order to maintain their right
4. Board has focus on shareholder meeting by see as duty to attend all meeting except
illness or any important engagement thus shareholders may ask questions to

for

chairman of

each committee in related information
In 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 26, 2018 there are
9 Directors attended the meeting as equivalent to 100% which chairman, executive chairman, audit
committee chairman, remuneration chairman, risk management chairman, chief executive officer and
top management in accounting and finance entered to clarify any enquiry related to agenda in the
meeting and company itself
Apart from this, there is also Certified Public Account of company in totaling of 2 person
namely Mr. Pisit Thangtanagul and Miss Sarocha Thongsakul from Price Waterhouse Cooper ABAS
Company Limited and 2018 Certified Public Account in totaling of 3 namely Dr. Suwatchai
Meakhaamnouychai, Miss Kamolthip Rattananantawatee and Miss Orraya Tilokrattanakul and Legal
Counsel namely Mr, Nattawat

Tumawong from Banchong and Wittaya Law Office to attend the

meeting as votes counting inspector for this meeting to be transparently, in accordance with law and
company’s Article of Association thus there is volunteer representing the rights of shareholders from
Thai Investor Association for observation
1. Before started agendas representative of the meeting has announced amount and
percentage of shareholders attended the meeting together with voting procedures, counting vote of
shareholders to vote each agenda under law and regulation of company and chairman as chairperson
of this meeting started the meeting
Results of voting in the meeting can be summarized as follows:


The right to vote according to number of shares held by shareholders by one share equal

to one vote and no shares have privileges to limit right of other shareholders


Voting is done openly by having ballot for shareholders/proxies as company distribute

ballot to shareholders / proxies started from beginning of the meeting and collecting ballotonly
disagreed and/or abstained except for agenda on election of director, election shall be by
individual vote and collect all ballots from shareholders and proxies. In term of calculation, will
only calculate the ballot shown disagree and/or abstained and deduct with total votes of
shareholders thus barcode system will be used in counting vote, results of voting will be show
on the screen for shareholders to see at the same time for accurate so score can be
announced immediately after each agenda
2. The company has process meeting respectively agenda as specify in invitation letter to
shareholders no added or changes information without notices to shareholders and allocate time to be
appropriately enough to present of issues in each agenda
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If shareholders wish to add more agenda during the process of meeting apart from mentioned
in the invitation letter then this must be approved from shareholders with the vote not less than 1 in 3
who have right to vote in the meeting
Year 2018, there are 1 shareholder questioned which Director of Accounting and finance
clearly respond to the questions thus company has noted in minute of meeting both questions –
answers in writing
For year 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018 has conclude
voting in each agenda as follow. The company has disclosed resolution of this meeting on company’s
website (www.rwi.co.th)

Agreed

Disagreed

Abstained

Agenda

Amount of
shareholders

Shares

%

Amount of
shareholders

Shares

%

Amount of
shareholders

Shares

%

1

41

444,168,639

100

-

-

-

-

-

-

3-7

42

445,695,639

100

-

-

-

-

-

-

For Importance agendas for shareholders has been disclosed the details information in the
invitation letter as follows:
1. Appointment of Director: companies allow shareholders to elect directors to the right
person. The basic information of the person who is nominated for the election of directors together
with specify the position in other companies. If a company is defined by the operator which has the
same nature and in competition with the business of the company. Number of participant the Board of
Directors meetings by consideration from Boards which are suitable for a wide range of professional
qualifications, experience and expertise with a moral vision, an unblemished track record,
independently including performance as directors in the past. The Company shall appoint a
Nominating Committee.
2. Remuneration for Directors: Remuneration Committee has considered on amount of
compensation and allocated by consideration of time attended the meeting as refine details of
appropriate reasons and compare with same kind of reference from industry and economic conditions
in accordance with policies and criteria for determining the remuneration. By this, company has
proposed remuneration to shareholders meeting for approval annually which can be divided into
compensation as money is the meeting allowances and no pay for other benefits and disclose
remuneration individually in annual report as title of “Shareholding Structure and Management No.2
Management Structure as sub title of Remuneration of Directors and Executives” and Form 56-1 title
of “8.4 Remuneration for Directors and Executives”
3. To appoint company’s auditor and Auditor fees: Details on the name of Auditor
Company, independence Relationship with the company, number of years served, compares the
remuneration of the auditor during the current year by passed and other fee of services from
accounting office as auditor belong to both company and subsidiaries. By this, it passed consideration
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from company’s Audit Committee which has disclosed in the annual report in the title of
“Remuneration fee of Auditor” and Form 56-1 No. “9.6 Remuneration fee of Auditor”
4. Dividend Payment: The detail of this has shown in allocation of profit, Dividend Payment
under The Company’s dividend policy and comparison of dividend payment during the year together
with schedule of record date and close registration book for shareholders to be allocated for dividend
payment

Guidelines on conflict of interest for the meeting
In the meeting, if any director seem as stakeholder or involved in any agenda therefore need
to notice the meeting for not entering the meeting and/or abstain in those agendas.

Practice after the Annual General Meeting of Shareholders
1. Disclosure resolution of shareholders’ meeting together with voting results in both Thai and
English version thorough news system from The Stock Exchange of Thailand and company’s
website in the next working day.
2. Company Secretary has recorded the report of Annual General Meeting of Shareholders
correctly and completely includes number of votes of each agenda (Agreed, Disagreed and
Abstained) which mentioned report has submitted to The Stock Exchange of Thailand and related
agencies within 14 days counting from date of Annual General Meeting of Shareholders and also
disclosed in the company website both Thai and English version for chance of shareholders to have
more channel to get the information without having to wait until the next time together with delivery to
Ministry of Commerce within time specified by Law. Thus, in case shareholders could not attend the
meeting then The Company has processed the pictures published on the website of the company to
the shareholders' meeting to get detailed information.
3. After approval of dividend payment from shareholders meeting, the company has clarify
resolution including details of dividend payment to shareholders through SETSMART and coordinate
with company’s registrar (Thailand Securities Depository) to ensure that shareholders are given right
of return by accurately and completely
Distribution of shares of shareholders’ equity


The company has no cross of shareholding within group of company



The company has set record date for shareholders to attend as at on March 8, 2018 and
under section 225 of Securities Act by closing registration book on March 9, 2018



Board of Directors, their mate and child under 20 years old holding shares together equals to
0.0458% which is not more than 25% of shares sold



Proportion of holding shares on free float equals to 27.82% of shares sold which is more than



The company has proportion on holding total shares on institutional investor equals to 5.08%

25% of shares sold to public
of total outstanding shares.
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Practice 2: Equitable Treatment of Shareholders
Board of Directors has pay attention to enhancing quality of Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) which organized by Securities and Exchange Commission and Thai Investor
Association as evaluation of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders. The company has
participate in assessment of AGM and resulted in “Superb”
The company has treat shareholders equally and fairly without benefit one group of
stakeholders and shareholders to ensure that their rights will be protected and treated well
consistently. Voting rights, and can be used as part of an employer fully below.
1. Application of right in the shareholders meeting
(1)

Foreign Shareholders: Any information related to The Annual General Meeting of

Shareholders and Invitation Letter were send to them in English Version to facilitate foreign
shareholders including the minute of meeting were translated into English in company website.
(2)

Scheduled to vote according to numbers of shares hold by shareholders by one share

equal to one vote (company’s shares are ordinary share)
(3)

In year 2018, the company has 1 time of shareholders meetings held on Thursday, April

26, 2018, with 9 directors attending the meeting and assigned to Thailand Securities Depository
(company’s registrar) to deliver invitation letter to shareholders 22 days before meeting started and
disclose in company’s website www.rwi.co.th under the title of Investor Relation -> Shareholder
information -> Shareholders’ meeting for 30 days in advance for shareholders to acknowledge
information before meeting started.
(4)

For shareholders to be more convenience, shareholder whom may not attend the

meeting shall give proxy to Audit Committee, Independent Director or any person to attend the
meeting especially Proxy Form B (Specific Details Form) or using Proxy Form A or C (Proxy Form C
is only for foreign shareholders or appointed custodian as depositary and take care of shares) and
download those mentioned 3 form of proxies at www.rwi.co.th
The company has provides stamp duty for a proxy without any charges.
At the Annual General Meeting of Shareholders 2018 held on Thursday, April 26, 2018 there
are proxies given to Independent Director and Audit Committee as follow:

Details
Shareholders under registrar
Shareholders attend the meeting

Amount of people

Amount of Shares

%

3,003

606,034,439

100.00

42

445,695,639

73.543



Attend by themselves

26

5,969,459

0.985



Proxies

16

439,726,180

72.558

Proxies to Independent Director
and Audit Committee

9

2,279,380

0.376

Proxies to others

7

437,446,800

72.182
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(5)

The Company has preceded agendas respectively and no addition agenda in the

meeting or changes importance information without notice to shareholders.
(6)

Voting is done openly; ballots for voting of each agenda are distributed to shareholders

in order for effective and fast voting method. The company is only count disagreed and/or sustained
and deducted with total votes attended meeting, the remaining vote seems as agreed. Therefore, if
any agenda there are some shareholders vote as disagreed or sustained then this shareholder signed
in ballot and lift up the ballot in order for staffs to collect it together with keeping ballot for voting for
evidence.
Except agenda of appointment of Directors (individually) ballot will be collected from all
shareholders attend the meeting with signed.
In year 2018 company has ballots in all agendas which include agenda of election directors
by giving opportunity to shareholders to elect director individually and company will collect ballots at
the office for transparency and can be examine after the meeting
(7)

Duty Stamps are available for any shareholders who donated / granted

(8)

Company has prepared report of 2018 The Annual General Meeting of Shareholders

and disclosed report of this and images through company’s website within 14 days after meeting held.
2. Maintenances of internal information
The company has measure care of using inside information as defined by ethical need to treat
company and its shareholders and set out in the code of conduct to Directors, Executives and staffs
to process their duties with integrity, have responsibility and good attitude toward public and
themselves, do not abuse their position to seek benefits among themselves and/or others, protect
company’s interests and property by not bring inside information and property for benefit themselves
and/or others, do not act as support person to do business to competition with company and its
subsidiaries. By this, the company has establishes penalties for violations in company’s regulations in
case of bring inside information to use as personal gain as penalties range from verbal warning to
termination of employment.
Apart from regulation of company related to company’s work was to determine these matters
by chapter on disciplinary action which directors, executives and staffs have determined to follow
Year 2018, directors, executives and staffs have determined in accordance with company’s
regulation strictly as not appear to have used inside information for interests
3.

Determination of the securities of company
The company does prohibit directors, executives and staff which currently in that department

acknowledge inside information related to trading on securities during the past 1 month before
disclosure of financial statement to publicize. Apart from this, set director and executives (includes
spouse and Child (immature)) to report on shareholding if publicly trade company’s shares to
Securities and Exchange Commission within 3 business day which counting from changes date and
send copy to corporate secretary thus it is a duty to act and perform as required. Moreover, includes
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directors and executives when first re-instated needs to report shareholding of company to Securities
and Exchange Commission.
Corporate Secretary has preparing meeting date of Board of Directors (whole year) and send
it to directors in advance to acknowledge when should refrain from trading.
The company has practice policies with Directors and senior management in case there are
determinations of company’s securities- need to acknowledge Directors and/or Corporate Secretary 1
day before trading securities
Year 2018, directors, executives and staffs have determined in accordance with policies and
shown that no trading securities during those time.
4. Operation with conflicts of interest
1. The company has a clear shareholding structure and transparently so it does not cause
conflicts of interest in either side thus disclosing shareholding structure with details including
completed shareholding of Directors and Executives
2. Related transaction are done carefully and reasonably by concerned on highest return of
Company thus pricing are set which based on market price and fair trading conditions as virtual items
with external parties by deployed operation system in such matter with fairness and follows rules of
The Stock Exchange of Thailand by defines as one of policy on good corporate governance and
disclosure to ensure equality in the information.
3. The company has disclosed information in order for equal right of receives information such
as Related Transaction, the company has follows announcement from Securities and Exchange
Commission RE: Disclosure of information and other acts of listed companies concerning the
connected transaction. In case connected transaction which required to be disclose or approve from
shareholders, the company has follows provision of Stock Exchange of Thailand and Securities and
Exchange Commission. Moreover, before the transaction company has disclosed details and reason
of doing this transaction to shareholders all times.
4. Directors who seem as connected person will not attend the meeting and have no right to
vote in the meeting to Board of Directors whom is not entering connected transaction may have fully
comments and vote independently. The company secretary will announce the person who entering
connected transaction need to leave the room. After the meeting adjourned disclose name,
relationship of who entering connected transaction, price set, transaction value and any opinion differ
(if any) to The Stock Exchange of Thailand by schedule of time and disclose in company website
which can be check.
In year 2018, transaction related financial assistant to subsidiary company thus the company
has policies on controlling this related transaction and limited financial assistance to other companies
which is not oppose rules from Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange
Commission also follows normal trading of year 2018 moreover, as mentioned conditions are
disclosed in annual report and 56-1 Form in the title of “Related Transaction”
The company has no cross shareholding
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5. Supervision of Securities Trading
The company has supervise of securities trading in accordance with announcement from
Capital Market Supervisory Board RE: Acquisition of Assets thus by doing mentioned transaction any
director whom seem as stakeholder will not counted into making the decision in order to be fair and
transparently.
In year 2018 company and its subsidiaries have transaction on acquisition of assets in totaling
of 5 transactions with external entity in accordance to announcement from Securities and Exchange
Commission, SETSMART and company’s website
Practice 3: Roles of Stakeholders
The company has pay attention to all stakeholders by having policies and practices as specify
in “Code of Conduct and Employee Morality” and disseminated to director, executive and all level of
employee adherence as guideline for dealing with stakeholders. To ensure that stakeholders are
treated fairly. The company has disclose mentioned information under title of Good Governance ->
Code of Conduct (www.rwi.co.th)
1.

Shareholder
The Company respects all rights of shareholders as defined by applicable laws, regulations,

Code of Conduct and other related regulations as fair treated to all shareholders, commit to be good
representative of shareholders to conduct the business and maximize satisfaction of shareholders,
taking into account to growth of company’s value in long run with reasonable return and fairness.
There should be transparency in term of management, accurate accounting system, assist in
maintaining asset of company, controlling in related transaction process, measure to prevent conflict
of interest and secure on using information for self-benefit thus there are mechanism by make
shareholders to be confident on receive right information (details on right of shareholders shown in
Practice 1 Right of Shareholders and Practice 2 To treat shareholders equally)
Year 2018 company has dividend payment for year 2017 as amounting of Baht 0.106 or
79.44 % of total net profit (After Tax) which is in accordance to dividend payment policy of company
The company has informed business operation accurately every semester and disclosed
when entering into related transaction under same conditions with external partiesthrough
SETSMART of The Stock Exchange of Thailand also company’s website.
By this, every company shareholders has invited to 2018 Annual General Meeting of
Shareholders and has rights to votes in every agendas by received information in many ways such as
Invitation letter and social media.
2. Employees
Employee of company is importance and valuable resources and is essential to bring the
organization’s success therefore the company will support, promote training course and developing
knowledge of employees in order for foundation to support critical business strategy continually
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together with build stable career and provide opportunities for growth potential of each person as well
as employees are involved in setting strategic direction and development company. Paying respect to
employees and basic human rights by returns with fairness, appropriate knowledge and each
employee performance in accordance with providing welfare in order to encourage employees’ quality
of life and well-being:
It also recognizes importance of promoting development potential of all employees for
knowledge, abilities to reserve for fluctuation of economy situation includes stability in the profession
and provides an opportunity for progression, according to each person’s potential. Moreover,
participating in define direction of operation as returns by fairness, reasonable with knowledge,
abilities, responsibilities and performance of each employees
The company provides fair compensation which based on knowledge, ability and
responsibility, performance and provides welfare to promote quality of life and well-being thus
subsidiaries has establish welfare committee to provide opportunities for employees to participate in
welfare administration also support any activities and open up any channel for employees to
communicate, suggest or claim any complaint on various matter in workplace through designate
channels.
Compensation of employees: The Company provides fair compensation to every level of
employees in accordance to business operation each year and compared with same size of business
as in long term there is clearly measurement in performance and potential of employee, arrange to
grow by in line which will be reasonable welfare.
Employee benefits: The company has provident fund in order to care on benefits of
employees and encourage long term saving in the future which includes as incentive to employees to
work in company for long time by employees as a member of provident fund will received subsidy at
the rate of 5 percent of wage every month also member need to accumulate same rate as well. In
case employee has resigned from company, he/she will received contribution of fund including
average net assets value of fund.
The company has provide benefits and safety to employee as standard benefits (accordance
to law) such as working date, holidays, annual leave, other holidays, Social Security, Compensation
Fund, Provident Fund. Mentioned benefits are continuously promote to employee
1. Welfare to develop employee
-

Provide to support in term of internal and external education

-

Provide seminar of knowledge related to work within and outside the company
Continuously

2. Welfare to help for cost of living and the family
-

Provide hygienic canteen with reasonable price

-

Provide form to employees (daily) and employees (monthly)

-

Provide transportation to employees

-

Provide expenses on travel costs, vehicle and fuel expense
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-

Provide help in term of rent (house)

-

Provide lunch allowance

-

Provide incentives of bonus, shift, experiences etc.

-

Provide welfare on victim cases, in cases of death of parent and married couple of
employee includes allowance for death

3. Welfare to encourage employee savings and stability in the future
-

Provide provident fund to save money in the future which members need to
accumulate as 5 percent of wages and subsidy at the same rate from company

-

Provide saving and credit cooperatives

-

Provide gratuities to employees or commutation for maintain benefits from retirement

4. Provide health care
-

Provide medical room by having registered nurse including medical supplies and
medicine

-

Provide annual health checkup and health check by risk factor

5. Welfare for sport and recreation
-

Provide athletic to strengthen health, build harmony and build good relationship within
employees

Employee Development Policy: The company has policy for employee development in
order to competitive advantage of organization in term of market, professional development,
management and quality of life thus provide training for development for employee at least 6
hours/person/year which is not less than 50% of total employees as end of year
Training

Amount of Employee

Rational of Training

Training for 6 hours

121

76.10%

Training less than 6 hour

38

23.90%

Total employee as end of 2018

159

100.00%

Name of Training Program

Number of
Hours

Conserve hearing danger of loud noise Year 2017

6

Safety Committee (Kor.Por.Or) Session 1

12

Safety Committee (Kor.Por.Or) Session 2

12

Process Safety Management

18

Identification Hazards & Risk Assessment)

12

Productivity by 5S

6

Thai Financial Report Standards (TFRS) toward company risk management

6
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Project to clarify the knowledge of Social Security Office

6

Technique for procurement to keep up and meet needs in 4.0 era

6

Safety Officer for Supervisor Level

12

Crane Operator overhead/ signal provider / Crane Operator

15

Safety Officer for Management Level

12

Progress Safety Management PSM

12

Health and Working Environment on Electricity, 2015 session 1

3

Health and Working Environment on Electricity, 2015 session 2

3

General safety, health and environment in the workplace (new employee)

6

Safety Committee (Kor.Por.Or) Session 3

12

Boiler Controlling Operator

36

Mechanical Testing

6

Basic Fire Fighting

6

Anti-Corruption Policy Session 1-4 as 3 hours/session

12

Create Human Resource Development Plans and Prepare the training

6

Prepare the establishment regarding the compliance with the employment law for the

6

disabled.
Prepare for the development of labor potential to increase capacity

6

Keep pace with environmental laws in the era of Thailand 4.0

6

I-EA-T new era, honest without corruption

3

Labor Law and Personnel Management

6

Fever, grievances, important laws in factory operations and building an

6

environmental network
Project to prepare to comply with the Act for Promotion of the Department of Skill

6

Development and E-service System
Sustainable solutions in the industry

6

Learn/doing cash flow

6

Laboratory certification Test according to standards ISO/IEC 17025:2017

12

Total 33 Training Program

294

Safety and hygiene in work and working environment : The company and its subsidiaries
has play attention on safety and hygiene in workplace by set clearly and concrete policies including

236

250

Annual Report 2018

set up safety committee in term of health and environment of workplace (Kor.Por.Or) in order to work
on safety and good hygiene for employees – check on safety of workplace regularly, safety securities
for 24 hours, CCTV, indoor alarm system, fire extinguisher, fire door through held fire safety training
and first aid training to employee every year. The company and its subsidiaries has communicate with
their employee and operator to acknowledge and involve in those practices as follow:
-

Support and creative for work by safety and preserve the environment

-

Support in order to create safety in workplace, provide safety equipment and

-

Make policies for all supervisor to be responsible for safety in workplace in

workplace as well as encourage knowledge and work with safety
accordance to regulation of safety as set by company and its subsidiaries strictly
Apart from this, company has public information, any knowledge relate to disease prevention
and care of employee health through exhibition and advertising boards by following process.

Committee in term of safety, health and environment in workplace
Amount

Legislation
Subsidiary

RWI

Employee

Director

Staff Member

7

159

100 but not more than 500

Board
Male

Female

Total

12

1

13

RWI

Amount

Safety Officer
Male

Female

Total

1. Jor.Por. (Executive Level)

5

2

7

2. Jor.Por. (Supervisor Level)

31

6

37

3.

Jor.Por. (Professional Level)

1

-

1

TOTAL

37

8

45

Details
Accident statistics

RWI
10

Leave statistic due to sickness
 Less than 3 days

8

 More than 3 days

2
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Communication Chanel for employees: Apart from complaint channel as above mentionedcompany and subsidiaries has opened up direct channel for communicate, suggest, complaint and
report any problems related to work between employee and commander to welfare committee and
report to Board of Directors next.
The company has set defend employee complaint protection which includes co-operatives in
investigation, fact will be protected from unfair practices due to cause of complaint e.g.; interfering
with performance, change job and lay off
In year 2018, all suggestion has been considered and corrective action in order to maintain
good relationship with equally treatment among employees thus company has implement by a
mechanism that does not affect employees who report the clues and will keep it secretly
3. Customer
Boards of Directors play intention to relationship on building and taking care of customers
therefore company and its subsidiaries holds honesty and fair for doing their business operation, not
violate right of customers/ treat customers equally which base on fair competition for both parties
Subsidiaries have policies to response customers in order to lead to success of company in
accordance to practices and regulations agreed with customers.


Provide advice including accurate and sufficient information to customer also meets
customers need with speed, maintain client confidentiality thus not take client confidentially to
be used for advantage or wrongful related



Development on products and services in order to meet customers need by innovative ways
to add value to your products continuously



Play attention on keep information of product secretly and not use as self-benefit



Play attention to information which benefit to customer by having clear labels other than law
required



Provide division for customer services or consumer in term of complaint and suggest on
product quality, convenience services by emphasize on customer needs together with fairly
conducted to customers.
In year 2018, there aren’t any complaint from customers significantly thus company has

analyzed the causes in order to prevent and monitor all system also deploy this to whole organization.
Moreover, managing director has play importance roles on mentioned subjects by set division to be
responsible and report to Executive Board to be resolved, build relationship, satisfy existing and new
customers which as result in continue order
4. Competitors
The company has a policy to treat competitors without violating the secrets or knowing the
trade secrets of competitors by fraud, therefore set the policy principles as follows


The company operates business in accordance with the competition framework that is
honest and fair. Comply with the agreements with competitors under the framework of the
law and business ethics of the company.
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Not seeking confidential information of competitors through dishonest or inappropriate
methods



Do not destroy the reputation by accusing and defame competitors



Support and promote free trade be fair, not monopolize or require customers of the
company and subsidiaries to trade with the company

In year 2018, the company has no dispute with regard to competitors
5. Partners
The Company has played an importance role on focusing of practice equally and fairness
which based on fair return on both sides. Its business partners must not bring discredit to the
reputation of the company, or the law.


No receive or consent to accept properties or other benefit apart from trade agreement



Build relationship, good corporation and product development in order to strengthen capacity
and business performance together with long run of joint business (win win solution)



Products procurement is importance process of administrative expenses and product quality
to reach highest benefit of company therefore criteria and evaluation system needed



Encourage partners to participate in international standards related to Environmental

In year 2018, no appear that company has obey in suppliers agreement
6.

Creditor

The Company has practices under the conditions strictly together with build relationship with

creditor in order to create trusted and confident by on time payment to creditor under the agreements.
The company has bank transfer through media clearing which is more convenience for
creditor.
In year 2018, company has business creditors which are in the pass we have never default of
payment.

7.

Labor
The company has to ensure that company and their subsidiary has not used illegal labor.

8. Human Rights
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal
and other related laws thus including Executives and employees should not use their power to
emphasize others to support any political activities either directly or indirectly.


Provide knowledge of human right to employees and not support activities that violate human
rights



Avoid partnering with organization lead to violate human right



Give the employee right to argue for self-identification if the fault is indicated or any corruption
on job thus any complaints will attentive and act fairly
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Provide any channel to employee or whom believe their rights are violated or unfair treated
then could complaint to company as complaints should be taken care of treated fairly
Throughout the business operation, company and its subsidiaries never have a history of

unfair practices and no law suit in this matter.
9. Political Rights
Encourage Executives and employees as citizen to exercise their rights on constitutional legal
and other related laws thus including Executives and employees should not use their power to
emphasize others to support any political activities either directly or indirectly.
10. Government
Doing business operation under provision of law and regulations of strictly regulated by the
agency to cooperate in providing information, was required, and requested by the state agency. By
this, the company has pay Tax paid correctly and on time in accordance with the laws of VAT,
Business tax, Income tax, withholding tax label stamp duties and a personal income tax.
11. Social and Community
The company has realize importance on social and community by set policies to instill a
sense of community as responsible in social and community to executives and every level of
employees continuously for improvement on quality of life and benefit in society to return profits in
social and community regularly


To create understanding on communicate with community and social in term of business
operation, responsible for communities and social by do not cover facts that may reveal



Organize activities that benefit community and society such as building the library, funds
donate to charity and charitable organizations, Hospital and Buddhist activities



Take advantage of resources as needed by minimal impact to social and community

12. Environment
The company operates by focusing on natural resources and environment which pay attention
to energy conservation activities which support better quality of life includes awareness of
preservation and conservation of the environment to remain sustainable beneficial to the community.


Encourage employee of consciousness about responsibility on Environmental throughout
organization continuously by driven by both inside to outside and outside to inside



Improvement and development process in term of machinery and technology continuously
also have manage systematically both in production of goods and services in order to reduce
environmental impact



In order to be consistent with policy on managing environmental, company and subsidiaries
has practice as follow mentioned policy and ISO 14001:2015
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Educating and training employees in environmental issues:
The company has recognize the importance of campaign also raise awareness of executives
and employees to care of environmental by enhance knowledge on environmental issue through
exhibition, sign together with related document.
To promote efficient use of resources:
The company has set policies to employee to user resource effectively in all process related
business operation for highest return by taking environmental affect into consideration as define
measurement to prevent and mitigate effect that may occur systematically
The company using resources efficiently and effective in term of cost, control energy
consumption and create awareness for organization and build employees to be involved in energy
efficiency in all aspects such as electricity, oil and water supply continuously both workplace and
home. Be aware on energy saving and to acknowledge effects of global warming


Reduce paper consumption by using 2 sides of paper together with development information
technology in term of workflow system to replace the paper in workplace both factory and
office, meeting conference through VDO conference

Policies that are suppression of violation of intellectual property:
The company policies are based on ethics and morality therefore the company does not
involved in suppression of violations of intellectual property but innovate their business by supporting
their employee in term of production process, products and services as well as we can do with our
customers, partners and government continuously in order for innovative quality products to serve
customers’ needs.
In year 2018, company and its subsidiaries has no infringement of intellectual property and
Piracy
Policies and practices on anti-corruption and erotic payments/bribes to get business:
The company has policies on anti-corruption by making “anti-bribery and anti-corruption
policy” and practical on “business ethic” coupled with stakeholder to directors, executive and
employees to get involve and practice honestly
The company has support on anti-corruption in all forms by prohibiting directors, executives
and employees to accept and support all forms of corruption either directly or indirectly along with
practice in accordance to related regulations, announcement of Law and rules
As the company has prepared a self-assessment form for anti-corruption measures, proposed
to the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council (CAC) to certify that the
company is a member of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption which is in the
process of being considered by the Sub-Committee
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Training and Communication
Year 2018; company has training and give knowledge to employees on policies and
guidelines on anti-corruption including related information such as business ethic, gift and
entertaining- every level of employees can access through various policies via internal communication
system – company news board as well as communicating on anti-corruption among partners,
business partners which include business agents through appropriate channels in order to
acknowledge and practice together.
Guidelines for supervision and control to prevent and monitor fraud risks
The company has practical related to supervision and control in order to prevent and monitor
fraud risks can be summarized as follows:
1. Arrange reviews on internal control and risk management which cover every importance
system such as procurement system, sales system and accounting system. By this, in order to
prevent and follow risk from anti-corruption includes proposals regarding appropriate improvement
guidelines
2. Provide communication channel for give any clues, violation of laws, regulations, article of
association or any practice among anti-corruption (policies on protecting person who gives clues and
keep a secret. There are measures to check and determine disciplinary action of relevant law firm the
company will notify operation results to acknowledge in writing
3. Chief of the relevant department is responsible for following up, adjust or improve and
errors and report to supervisor respectively
Guidelines for monitoring and evaluating performance in accordance to anti-corruption
Board of Directors has assigned to Risk Management Committee to supervise and assess
risk throughout the organization for support anti-corruption – consider each activity about risk,
analyze, evaluate opportunities and impact. The results of assessment will help company to create a
risk management plan and create appropriate risk control systems for changing environments
Board of Directors has determined guidelines for monitoring and evaluating compliance with
anti-corruption policy as follows:
1 Provide communication channel for give any clues or complaint by investigating and
penalties in order to protect clerk which published on company website and announce to all level of
employees
2. Audit Committee required sup reviewing opportunity to commit fraud in business in
accordance to company anti-corruption policy and Code of Conduct as well as review risk
management to be reasonable and effectively then report to Board of Directors quarterly thus function
of internal audit is independently and not limit scope of work
3. Directors, Executive and every employees follow strictly and condition of employment if
anyone violate then will punished according to company regulations and law (if any)
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Year 2018, the company has practices and strictly complies with policy as results of no any
abnormalities
Policies and guidelines for giving or receiving gifts or other benefits
1. The company has policies on receiving gifts or other benefits from those involve in
business with company, executives and employees thus they may receive gifts as conventional
without affecting any business decision which can be disclose and transparently
2. Such gift shall not be in cash or cash equivalent (eg; gift card/voucher)
3. In case cannot refuse and have to receive gift then need to report to supervisor and record
all details on gift and send such gifts to Human Resource Department to be use as gift to employees
or donate for charity as appropriate
Year 2018, the company has no gift or other benefits
Whistle Blowing or complaint
The company has good corporate governance and rights to employees to communicate,
complaint when finding matter that may be fraud either direct or indirect- breaking law, business ethic
or infringement as well as behavior that may be a problem or cause damage to the company or not
being fair which includes any suggestion related to company’s business operation. The company
provides channels for reporting clues and complaints as follows
1. Through company’s website www.rwi.co.th
2. Through Email / Telephone


Managing Director
TEL: (02) 049-1001-4



E-mail: wutichai@rwi.co.th

Corporate Secretary
TEL: (02) 049-1001-4

E-mail: pipit@rwi.co.th

3. Through via post


Managing Director or



Mr. Pipit Jaovisidha “Corporate Secretary”
Rayong Wire Public Company Limited
th

1011 Supalai Grand Tower, 17 Floor, Rama 3 Road
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
4. Through via Facsimile: (02) 049-1004-5
Clues, complaints and suggestions will be considered and implemented as appropriate by
considering on a case-by-case basis.
Board of Director has assigned Executive Chairman and/or Corporate Secretary is
responsible to receive any complaints and recommendation of stakeholders to Executive Committee
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and/or Audit Committee and/or Risk Management Committee by investigate and report to Board of
Directors respectively.
Year 2018, in the past company and its subsidiaries has no complaint on giving or receiving
bribes for beneficial to company
Whistle Blowing
1. The company requires those who receive information related to performance of duties or
reporting corruption to organization, keep personal information such as name, address which can
specify complainant secretly, do not disclose any information to anyone who is not involved except as
disclosed under statutory duty
2. The company will keep relevant information confidential and take into account for safety of
complainant by setting measure to protect employees complaints including collaboration in scrutiny
will be protected from unfair practices as due to cause of complaints such as interfering with
performance/change job/lay off
3. The company will listen and handle all complaints in equitable manner; transparency and
fair by set mechanism that does not affect employees who report the clues and that information will be
keep it secretly
4. The company has open up to stakeholder to feedback comments, complaints through
provided channel of company such as Annual General Meeting of Shareholders, opportunity day thus
questions, comments, suggestions and complaints will be forwarded to relevant agencies to make
modification to meet need all stakeholders.
Year 2018 business operation of company did not appear to have been operating by regulator
as did not announce important events within specified time frame which includes not appear that
company violated labor law, employment, consumer, trade competition, environment and
stakeholders.
Apart from this, company has department of internal audit as duties to responsible for
providing efficient and effective internal control system, monitoring and evaluation of fraud risk
preventing corrupt employees. There is Audit Committee to reviews internal control system and follow
up results of internal audits if any corrupt then internal audit will take action to report to Audit
Committee and Audit Committee will report to Board of Director respectively

Practice 4: Disclosure and Transparency
Board of Directors has realized on quality and disclosing information equitably, transparency
and fairness and discloses information related to company both financial status and non-financial
status or any information which may affect trading price for shareholders and those who are
interested to acknowledge information correctly, completed, on time, equally and same quality.
The company has disclosed information with easily to access and more channels in both Thai
and English version through the channels of the Stock Exchange of Thailand and through the
company’s website www.rwi.co.th to stakeholders to ensure all parties are as follows:
1. Corporate Governance: The Company has corporate governance in accordance with
good corporate governance for listed companies of The Stock Exchange of Thailand in 5 conditions
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are Equitable Treatment of Shareholders, Role of stakeholders, Disclosure and Transparency and
Responsibilities of the Board includes policy and practices in term of anti-corruption through company
website www.rwi.co.th
2. Importance information as for financial and non-financial: The Company has
disclose importance information including financial and non-financial information under the condition
of The Stock Exchange of Thailand and The Securities and Exchange Commission correctly,
completely transparency and on time which passed through examination procedure in both Thai and
English to The Stock Exchange of Thailand and company website (www.rwi.co.th) as follow:
 Information which disclosed in Form 56-1 and annual report of company. By this,
the company has prepared and disclosed in accordance with rules from The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission for beneficial of shareholders to be considered
thus with up to date information by publishing through its company’s website www.rwi.co.th
In past year, The Company has not been implemented from Securities and Exchange
Commission or The Stock Exchange of Thailand due to non-disclosure requirements.
 In term of Annual Financial and Quarterly Financial as The Board of Director has
play importance role on preparation of financial report correctly follows accounting standards, record
accounting with caution, use discretion to estimate on making financial report to reflex on actual
business operation, prepare of Financial Statement and pass examine by auditor with approval from
Audit Committee also has passed examination procedure and informed to The Stock Exchange of
Thailand and The Securities and Exchange Commission. Moreover, disclosed to shareholders or
investors before the end of the specified period which information can be used in order to make
decision making for investment.
 To report business operation quarterly The company normally report business
operation every quarter in case net profit in accordance to latest Financial Statement changes from
Financial statement (same period of previous year) more than 20 percent then company will describe
those changes through SETSMART (The Stock Exchange of Thailand) and company’s website
www.rwi.co.th
By this, company’s auditor has knowledge and expertise independently and has been
approval from Securities and Exchange Commission. Apart from this, auditors has no relationship or
equity with company/ subsidiaries/ affiliate company/Executives/ major shareholder or those involved
with such person therefore It is free to monitor and comment on the Company's financial statements
truly. Moreover, company has disclose auditor fees and other services as paid to auditor in title of
“Remuneration of Auditor” of Annual Report
In year 2018, Financial of company has certified with unconditional and no notice from
company’s auditor, company has disclose financial statement to The Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission.
3. Report on responsibilities of Board of Directors on Financial Report The Board of
Directors has realized on importance of financial report preparation correctly, in accordance with
accounting standard which disclose such information that has been audited by independent auditors
and approved by Audit Committees and Board of Directors prior to dissemination to shareholder. In
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order the ensure, Boards has prepared a report on responsibilities of Board on Financial Report as
disclosed in Annual Report and Form 56-1 together with report from auditors. By this, such report is
meet accounting standard report and investors could find this information for their decision
4. Related Transaction and/or Asset Acquisition: Board of Directors has clear practice
guidelines in order to discarded on beneficial and for highest returns to company and shareholders.
Transactions which conflicts of interest then company will clarify and disclosed in meeting resolution
in accordance with rules from Capital Market by stakeholders may leave the room and no right to vote
in that agenda for independently in consideration. This has been disclosed to Stock Exchange of
Thailand in Thai and English version and also company’s website, annual report in the title of “Related
Transaction” and Form 56-1 subtitle “12. Related Transaction”
In year 2018, Board of Director has resolved 1 related transaction which happened from
subsidiaries as being accepting and/or 1 transaction on acquisition of assets in accordance with
specified rules.
5. Designated to Board of Directors and Executives requires to report trading
securities, holding company’s securities and stakeholders involve in company management
such as mate and underage children which stakeholders involved in company management to report
to related person who holds position of directors, executives and Securities and Exchange
Commission as following manner:
As measure and policies to comply with guideline set out as follow:


Report on changes in holding company’s securities when trading (Form 59-2)



Information of Company’s directors and executives (Form 35-E1)

In year 2018 – Director and Executive including their spouse, underage child as making
report on trading securities, holding of company’s securities in case there any changes together with
conclusion in annual report in title of “Shareholding Structure and Management” and Form 56-1 in title
of “8. Management Structure”
6. Designated policies of responsibility of community and environment: which
company set the mission in order to practices to achieve tangible should report company every time
changes in accordance to standard of regulation as follows:


To report vested interest in position of Director or Senior Management for the first
time



Report on any vested interest when there is any changes



Report on any vested interest every year ended



In case director has resigned then re-elected then those director do not have to
submit report again



Directors and Executive submitted report on vested interest to corporate secretary
within 1 month (date of appointment) and within 15 days when there is any changes
and within 30 days then report in annual report counting from year end thus corporate
secretary need to send copies of these report to Chairman and Audit Committee
Chairman within 7 days counting from date received information
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In year 2018, Directors and Executives has submitted the report of vested interest in case
there are any changes
7. Use of internal information the company has measurement in term of using internal
Information by specified in Code of Conduct RE: Conflict of Interest as keep it secretly as well as
disclose in Annual Report RE: Corporate Governance “Practice 2 To treat shareholders equally”
8. Designated policies of responsibility of community and environment: The Company
has set in company’s mission in order to practices to achieve tangible which everyone in organization
must be involved.
Year 2018 the company has disclosed details in Annual Report by separating as part of
Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. Meeting and Communicate between Executives and Chief Executives, highest
commanders of every department of company and subsidiaries:
Company has held the meeting between Executives Board and Chief Executives and highest
commanders of every department of company and subsidiaries every month in accordance of the
target of business operation and business strategy. By this, communication is a way to cooperate with
every employee for understanding and act in the same direction together with responsible for their
duties in order to achieve their goals.
In year 2018, Chairman has play importance roles on attending to Executive, Chief Executive
and High Level of position in every division meeting every year by main idea suggestion, aggressive
tactics and philosophy together with exchange opinion independently to support executive
management and achieve business goals
Apart from this, disclosure of financial statement and other information to The Stock
Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission through various channel by
accurate, complete and on time however the company disclose following information.
1. Shareholding Structure by disclosed top 10 major shareholders as at closing registered
date to attend Annual Shareholders meeting before meeting started and disclosed in website of
company www.rwi.co.th
2. Disclosed changes in holding shares of Directors and Chief Executive by show
amount of shares at the end and beginning of year or trading between in annual report in the title of
“Shareholding and Management Structure” in No.2 Management Structure in sub title of Changes of
holding securities of Directors and Executives and Form 56-1 in the title “8.1 Board of Director”
3. Disclosed business operation of company and analysis industry and competitive
includes financial status, annual report, in title of “Nature of Business” and form 56-1 in the title of “2.
Nature of Business”, company’s website both Thai and English version which can be download
4. Disclosed Risk Factors of company in term of characteristics, cause and effects
includes ways to prevent and reduce these risks in annual report in the title of “Risk Factor” and Form
56-1 in title of “3. Risk Factor”
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5. Disclosed name of Directors, Independent Directors and sub-committee includes
historical, roles and responsibilities, number of attended the meeting of each Director, proportion of
holding shares, date of appointed as Director and information of training development of each
directors in past year in annual report in the title of “Shareholding Structure and Management” No.2
Management Structure in sub title of Summary of attendance and in the title of “Personal Information
of Directors and Executives” and Form 56-1 in the title of 8.1 Board of Director subject of summary of
attendance and title of 9.2 Sub Committee.
6. Disclosed policies on remuneration fees of Directors and Executives of company
and subsidiaries includes form and nature of compensation committee granted in annual report in
the title of “Shareholding Structure and Management” No.2 Management Structure in sub title of
Remuneration of Directors and Executives and Form 56-1 in the title of “8.4 Remuneration of
Directors and Executives”
7. Disclosed policies on dividend payment of company in annual report in the title of
“Shareholding Structure and Management” No.1 Management Structure in sub title of Dividend
Payment Policies and Form 56-1 title of 7.4 Dividend Payment Policies
8. Disclosed the appointment of Auditors (independently) and qualification as agreed by
Securities and Exchange Commission (SEC) includes their fees and services in annual report in the
title of “Auditor Fees” and Form 56-1 in title of 9.6 “Auditor Fees”
9. Disclosed organization structure in annual report in the title of “Management Structure”
and Form 56-1 in the title of “8.2 Executives subject of through company’s website both Thai-English
versions as can be downloaded
10. Disclosed Internal audit control system as assessment by follows regulation from
SEC together with reported to Audit Committee in annual reportin the title of “Report on Corporate
Governance of Audit Committee” and Form 56-1 in title “Enclosure No.5”
11. Disclose the offense notification policy in section 3 Taking into account in role of
stakeholders RE: “Anti-Corruption Policy” in annual report and form 56-1 as well as company website
in both Thai and English version
12. Disclosed financial statement each quarter in both Thai and English version through
company’s website thus can be downloaded
13. Disclosed

annual

report,

invitation

letter

to

Annual

General

Meeting

of

Shareholders in both Thai and English version through company’s website thus can be downloaded.
14. Disclosed Article of Association in both Thai and English version through company’s
website thus can be downloaded
15. Public information and company’s news through company’s website
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Channel for dissemination of company information
Disclosure of information accurately and transparently through provided channel for benefit to
related person
1. There is Investor Relation Department– channel to communication with investor
The company has specify person who will be a center for disclosing importance information to
investors and related person to facilitate any stakeholder


Mr. Pipit Jaovisidha
Corporate Secretary
Phone: (02) 049-1001-4 Ext. 4012

Fax: (02) 049-1005-6

Email: pipit@rwi.co.th


Miss Walirat Meksaiyo
Investor Relations
Phone: (02) 049-1001-4 Ext. 4013

Fax: (02) 049-1005-6

Email: walirat@rwi.co.th
2. The company has acknowledge, create understanding e.g. student affairs access to entire
system and visit factory (subsidiaries) thus executives will be an educator in order to understand basic
aspects of production (from beginning till the end of production process)
3. Importance information as public on company’s website is as follow:


Shareholding Structure



Organization Chart



Article of Association



Good Governance



Anti-Corruption Policies



Code of Conduct



Employees Ethic



Report Committees



Social Responsibility Report



Annual Report (Form 56-2) and Annual Registration Management
(Form 56-1; Thai version only)



Financial Statement every quarter

Practice 5: Board Responsibilities
Board of Directors realizes that they have importance roles on good governance for highest
return to company; understanding and responsibilities are key words. Roles of Board of Director, Audit
Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee and Management should be clearly
separated as ensure on such activities are legitimate
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In order to practice their duties effectively; Board need to revise their structure by selecting
any person with appropriate ability to hold the position of director, consideration on remuneration of
director and propose to shareholder meeting for approval. Guidelines for the implementation of
operations in subsidiaries as follows
1.

Structure on Board of Director
To consist of The Board of Director, The Executive Director, The Audit Committee, The

Remuneration Committee, involve the Executive Chairman and Company Secretary which is
appropriate, examine and counterbalance between other.
After every Annual General Meeting of Shareholders, Board of Director will schedule to
appoint subcommittee. In year 2018, resolution from Board of Direct or Meeting No.2/2018 held on
May 15, 2018 has appointed 3 subcommittees and assigned duties and responsibilities clearly
Memorandum of Association has specified Board of Director should not less than 5 people
and not more than 15 people also most of these Directors must reside in the Kingdom of Thailand.
Year 2018 there are 9 Directors which consists of
Amount (people)

%

Male

Female

Total

Directors as Executives

4

-

4

44.45

Directors as Non-Executives

2

-

2

22.22

Independent Directors

3

-

3

33.33

9

-

9

100.00

TOTAL

Board of Directors consists of 3 Independent Director of 45.45% of whole Board which is
higher than standard of 1 in 3 or 33.33% follows regulation of Capital Market Commission thus
Independent Director has responsible for review process of management, propose and comments to
support any beneficial to shareholders and avoid any unfair treatment as affect beneficial to
shareholders and all stakeholders; set and disclose policies in term of related transaction to make
sure that shareholders have highest return
Year 2018 does not appear that company:
-

Any acts that are serious contrary as against regulation from The Stock Exchange of
Thailand and Securities and Exchange Commission

-

Any acts against corruption or code of conduct

-

In case there is resignation of director whom not hold executive position due to issue
on corporate governance

1.1

Negative reputation of company due to failure to oversee of Board
Responsibilities of Board of Directors
In accordance to company’s Article of Association; Director has responsibilities to

decide, supervise business operation of company and comply with regulation which has specify
authority and responsibilities as details on No.8.1 Board of Director and No.9.2 Sub Committee
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1.2

The Nomination
Details shown in No.9.3 Nomination and appointment of Directors and Chief Executive

1.3

Qualifications of Independent Directors
Details shown in No.9.3 Nomination and appointment of Directors and Chief Executive

1.4

Term of position of Director
 Board members are appointed from Annual General Meeting of Shareholders by term

follow to company regulations (Period Term of 3 years follows Public Company Acts). After the term is
due, Board members may be reelected. In addition, Board of Directors will recruit and screen
appropriate person to be Directors with knowledge, abilities and experiences. The company has
disclosed date of holding position of Directors and Independent Directors in Form 56-1 in title of 8.1
Board of Directors
 Board of Directors did not set the term of Director because all of them have abilities of
business and expertise in each field of Director as emphasized by Board of Directors and
shareholders
 Board of Directors did not set the term of Independent Director as well due to
shareholders meeting will approved elections of Board of Directors and Independent Directors only
 Board of Directors has information to compose consideration on recruitment of
Independent Director who retired by rotation. The Company discloses the information regarding other
companies’ positions held by each board member in the invitation to shareholders meeting and
annual report
In year 2018 there are 3 Independent Directors as follows:

Name of Independent Directors
1. Mr. Worawit

Siriwatwimon

2. Mr. Wichian

Sopanpanichkul

3. Asso. Prof. Dr. Pison

Udomworarat

1.5

Appointed Year

Amount of Year
holds position

April 24, 2009

9 Years

February 26, 2013

5 Years

August 13, 2015

3 Years

Determination of the number of listed companies that directors will serve as

directors


The company requires that each director to be a director of a listed company must not

exceed 5 companies so that all directors have the intention and commitment to perform their
duties as trusted from Board of Directors and shareholders


Board of Directors has policies on formulate guideline for director or executive chairman

in a group that has knowledge, ability and expertise in that business Also serve as a director
subsidiary company
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The company has disclosed names and details on holding position of each director in Form
56-1 and Annual Report
-

For holding position of director in registered company more than 5 companies
Year 2018, no director holding position of director in registered company more than 5
companies

-

For Independent Director who holds the position of director in registered company not
more than 3 companies
Year 2018, no independent director holding position of director in registered company
more than 3 companies

-

For executive who holds the position of director in registered company not
more than 2 companies
Year 2018, there were Executives holding Director in listed company which is a
subsidiary company, details as follows
Name-Surname
Mr. Wutichai

Leenabanchong

Position
Chairman

Company
- Capital

Engineering

Network

PLC.
- UA Withaya PLC.
Mr. Monthon

Chatuwallopkul

Director

- Capital

Engineering

Network

PLC.
- UA Withaya PLC.
Mr. Teerachai

Leenabanchong

Director

- Capital

Engineering

Network

PLC.
- UA Withaya PLC.
By this, the company has policies and practices of holding position of Directors and
Executives. The company will consider of sending Directors or Executives or Management with
knowledge, abilities and skills and specialize in such fields to holds Directors position in subsidiaries
by proportion of investment thus to supervise its subsidiaries for comply with company’s policies for
highest benefit of company. For example, keep up the bookkeeping to preparation of consolidated
financial statements of company which based on accounting period. By this, same accounting periods
and critical accounting policies with company, disclosed importance information follows regulation of
The Securities and Exchange ACT as announces from Capital Market Commission and The Stock
Exchange of Thailand in the same manner as rules of company practices. For example, Related
Transaction and acquisition of assets to ensure that appropriate internal control and effectiveness
which cover policies of corporate governance.
1.6

Corporate Secretary

Follows Securities and Exchange ACT (No.4) BE.2551 has assigned to Board of Directors to
appointed Corporate Secretary whom will be responsible for coordinate legal issues on behalf of
company or Board of Directors. Corporate Secretary also has an important role in coordinate
effectively in both internal and external. Board of Directors has appointed
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Mr. Pipit Jaovisidha as corporate secretary as follows resolution from Board of Directors meeting
No.4-2014 held on June 24, 2014 as passed Company Secretary Program (CSP) #7/2004 which is the
course related to duties of corporate secretary from Thai Institute of Director (IOD) 53/2013
2. Sub-Committee
There are 3 sub-committees as consists of:
Sub-Committees

Amount

Independent
Directors

Directors as
Non-Executive

Directors as
Executives

1. Audit Committee

3

3

-

-

2. Remuneration Committee

4

3

-

1

-

-

6

3. Executive Committee
Remark:

- Term of position for Audit committee equals to 3 years
- Term of position for Executive Board, Remuneration committee and Executive Directors equals to 1 year

All members in sub-committee are qualified, understanding on their roles in Directors and SubCommittee thus perform their duties with responsibilities, honestly, carefully and independently. In
addition, believe that every directors will understand, practice strictly in order to make confidently on
shareholders
Apart from this, company has reviews process of Board of Directors and Sub-Committee yearly
By this, Directors and Top Management of company has not hold position as employee or
shareholders of External Audit Company during the past 2 year
Apart from this, year 2018 Board of Directors allows director or non-executives can be discuss
among themselves as appropriate by no management attendees and propose to Board of Directors for
acknowledgement,
The company has Charter authority has prepared a series of last update of the Board of
Directors, Audit Committee, Remuneration Committee and authority of Chief Executive Officer by passed
approval of Board Committees and approved from Board of Directors meeting No.4-2017 held on
November 8, 2017 (details shown in Form 56-1 No.9.2 Subcommittee) Including the authority to organize
and conduct of the Board of Directors, Executive Committee and Chief Executive Officer (amended) to be
consistence with business operation as approved by Board of Directors meeting No.4-2018 held on
November 12, 2018
 Executive Committee
The Executive Committee consists of 4 directors who are knowledgeable and have various
experiences and understanding of responsibilities and the Company’s business.
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The Executive Committee is responsible for the Company’s business operation in committee
format. The investing management committee members are appointed and approved by the Board of
Directors in accordance with the Company’s regulations. The duration of this position equals to one
year which will be assigned by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual General
Shareholders’ Meeting held.
 Audit Committee
The Audit Committee consists of three board members who are qualified as independent in
accordance with The Stock Exchange of Thailand announcement and the Company’s definition. All
members are knowledgeable and have understanding and experience in accounting, finance and
management. The Audit Committee authorities, duties and works are in accordance with the Audit
Committee charter. The Audit Committee is an independent entity to support the board of directors in
successfully eliminating conflicts of interest, verifying financial information presented to shareholders
and related parties, auditing the specified internal control system, and communicating with the
Company’s auditor the duration of this position equals to three years.
 Remuneration committee
Presently, the remuneration committee consists of 4 directors who three independent
directors and one executive director is the remuneration committee is to consider of every board of
directors committee and executive management. The remuneration is compared with that in the
similar industries and business growth is taken into consideration. The duration of this position equals
to one year which will be assigned by each Annual Meeting of Board of Directors after Annual
General Shareholders’ Meeting held.
Although The Directors and Executive Management of the company have never been
employees or partners of the external auditing company that the company has used in the past two
years.
3. Roles and Responsibilities of the Board
The Board of Directors has appointed from shareholders to represent of shareholders which
has importance roles on setting management policies by join with executives to set policies, operating
goals, operating plans and annual budget by executives and employees should go on to the same
directions. By this, including supervision and monitoring of operation in accordance with business
plans and budget set by effectively and efficiently.
The company has disclosed duties and responsibilities of Directors (details shown in Form
56-1 No.8 Directors)
In year 2018, The Board of Directors has officiate on supervision of business operation in
accordance to law and regulations therefore there are not any irregularities.
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3.1 Leadership and Vision


Leadership

Board of Directors consists of person who possesses the knowledge, ability, several
experiences and understanding on roles, responsibilities which make practical tasks more efficiently.
Moreover, schedule roles, target and business strategy as well as follows and corporate performance
of management by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. In addition, roles and responsibilities of
Board of Directors, Executives and Employees and related person
Boards has target indicators (KPI) on financial and any plans starting from beginning of year
by follows business operation as monthly and quarterly to get status of the operation if the target is
under Analysis to set the guidelines.
Moreover, Internal Audit Committees are responsible for Internal Audit directly which includes
make sure that internal control system are enough and appropriate risk management to keep
company beneficial by used corporate governance as a tool for value added and reach company
objective for highest returns to company and shareholders. Moreover, require Directors and
Executives report to company on their stakeholders or any person who related to equity as related to
management of company or subsidiaries follows regulations, conditions and methods which
announced from Capital Market Commission.


Vision

Board of Directors has aware of importance on business operation by set vision and mission
of company in order for Directors, Executives and employees intend to operate in the same direction
also has policies to reviews annually.
In year 2018, the company has set vision in accordance with business operation and
responsibilities to social and environment
3.2 Good Corporate Governance
The Board of Directors realizes on good corporate governance by setting policies which are
consists of 3 parts such as Corporate Governance, Business Ethics and Employee Ethics in order for
practical of Boards, Executives and every employees within organization in good response on
business operation as transparently and confidently to shareholders and investor relations. Although
create stability to organization and good benefits to shareholders, stakeholders and environmental
thus reinforces to employees by reviews and revise to be suitable with current situations together with
public through company website.
The company has support directors, executive including executive to understand and practice
according to business ethic and code of conduct by Board of Director to be used as good example for
employees. Apart from this; in the orientation for directors and new employees is provide guideline
and everyone need to signed in order to demonstrate as commitment to be guideline for practical in
workplace
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The company has Audit Committee and internal audit to check, follow the manual which is
designated as an annual plan then report to Audit Committee to acknowledge together with
suggestion and guidelines for correcting and preventing damage on a quarterly basis
3.3 Eliminating conflicts of interest
(Details shown in Form 56-1 No. 12 “Related Transaction”)
Board of Directors has clearly practice guidelines to eliminating conflicts of Interest to build
beneficial to company and shareholders, any transaction cause conflict of interest the company will
clarify and disclosed in the resolution of the meeting as in accordance with regulations from Capital
Market by stakeholders (Directors) will leave the room and no vote for that agenda for independently
decision and disclosed information quickly for transparently
3.4 Supporting on responsibility to social, environmental and human right
Board of Directors realizes on importance of responsible to social and environmental along
with business operation by participate in enhance quality of life to be better around the factory,
respect human right and fairly in labor thus make communities and factory to live together sustainably
(details shown in Form 56-1 and Annual Report in the title of Corporate Governance Practice 3 Role
of Stakeholder)
3.5


Internal Control System and Internal Audit
Internal Control System

The Board of Directors realizes the importance and provides internal control system for
operation in term of Financial follows the policies and rules by appointed Internal Audit to be
responsible for checking the operation system of internal control as planned to report Audit
Committee and Board of Directors. Moreover, they are independently to perform their duties. The
Board of Directors shall review the appropriateness and adequacy of the internal control system in
five aspects according to the COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) is the internal control, risk assessment, operational control, information and
communication technology and tracking systems one time per year.
In Board of Directors meeting No.1/2018 held on February 21, 2018 by Audit Committee has
attended this meeting as considered adequacy of company internal control system follows COSO
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) with the conclusion of
The Company has adequate and effectiveness in term of internal control system which shown in
Annual Report in the title of “Internal Control and Risk Management” and Form 56-1 “No.11 Internal
Control”


Internal Audit

The Board of Directors has assigned Audit Committee to reviews on company to have
adequate internal control system for business operation with the effectiveness and report to Board of
Directors and Shareholders. By this, the company has provide a separate internal audit unit as part of
company’s organization chart and this department is directly under The Audit Committee as assigned
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Mr. Khomwuthi Pornnaradol (Secretary of Audit Committee) whom holds the position of Director
(Internal Audit). In addition Mr. Khomwuthi Pornnaradol and his quality team work will review, assess
adequacy, effectiveness of internal control system which has standard check and sufficient
independence thus give suggestion for improvement to achieve value added to organization and
support corporate governance process.
In year 2018, Audit Committees have performed their tasks as assigned by Board of Directors
completely and adequately. There is internal audit unit for helping organization to access in business
goals by internal audit is qualified person to perform their duty properly. There are some issues need
to be resolved from assessment of internal audit control system by related unit which includes
appropriate feedback as management considered as necessary for business operation then propose
to Board of Directors to be consider in the meeting (Board of Directors) quarterly.
Internal Audit will report the estimation and review on Internal Control System to Audit
Committee quarterly and year 2018 there are 5 times of Audit Committee meeting and report to Board
of Directors quarterly. By this, Audit Committee has reports comments on adequacy of internal control
system and risk management system in Annual Report in the title of “Corporate Governance report of
Audit Committee”
4. Boards Meeting
1. Board of Director has set the meeting not less than 1 time per quarter which has been
schedule in advance for whole year by not less than one time per quarter as specify each committee
meeting in advance with clear agendas.
2. The corporate secretary has send the documents related to the meeting 7 days in
advance in order to provide board members adequate time to study documents before meeting, each
meeting will take approximately 2 hours and in meetings there are openly and freely for feedback.
3. Other consideration, Chairman (as represented as) Chairman of the meeting shall have
an opportunity to express their opinions freely, Voting shall be by majority vote by each director has
one vote and any stakeholders as Director has to abstain or no comment or no attend on those
agenda if there are equal vote then chairman entitled to one vote as casting vote.
Year 2018, voting for each agenda need to have 2 in 3 directors of total director
4. Board of Directors has pay attention on management issues relating to conflicts of
interest of all parties to carefully and fairly by fully disclose of information in case there is stakeholder
as Directors then he/she has no right to comments of those agendas.
5. If there are any suspect or need more information from related person then Chief
Executive Officer will request executives to clarified and in case directors need some information then
could contact corporate secretary
6. Board of Directors have given chance to director (not executive) can have a meeting as
among themselves as appropriate and acknowledge Board of Directors
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7. Board of Directors has set 4 times for Board of Directors meeting which pursuant to
Directors, the Company will advance. In case there is urgent cases then could call the meeting as
appropriate
End of the meeting, corporate secretary is responsible for recording and storing minutes of
meetings and approved by chairman and corporate secretary. By this, Directors may comments;
amend in the minute of meeting for the corrections.
Minute of Board meeting and sub-committee will storage in folder at the head office as
convenience for Directors and related person to be referred
Year 2018, the meetings are as follows:
-

Total number of meeting for Board of Directors equal to 4 times as number of time held
meeting are reasonable and sufficient for the duties of the Board of Directors asthe nature
of the business and every directors who attend the meeting shall attend more than 80%
of meeting

-

Audit Committee and Internal Audit has schedule meeting with company’s auditor
quarterly together with inviting representatives from executives to attend the meeting.
Year 2018, total number of meeting for Audit Committee equals to 5 times

-

Audit Committee has a meeting with executive independently; decision and Suggestion
arise from the meeting will acknowledge Board of Directors

-

The company has policies for non-executive to called meeting and there is no meeting in
year 2018

5. Evaluation on Performance of Board
Board has not evaluated on performance of Board yet but Board has considered on performance
and makes improvement in order to be more productive in term of performance.
6. Remuneration of Directors and Executives
The Board of Directors had appointed remuneration committee to consider certain amount of
financial proposes to Board of Directors and shareholders every year. However, the Board of
Directors cautiously determines the remunerations by comparing with that of similar industries and
taking business growth into consideration and proposed to shareholders meeting for approval every
year.
By this, 2018 Annual General Meeting of Shareholders which held on April 26, 2017 has
approved remuneration fees not exceeding 1.95 Million Baht by paying each time at the same rate.
Board of Directors has assigned to remuneration committee to determine remuneration of Directors
and subcommittee thus proposed to Board of Directors for consideration and proposed to
shareholding meeting every year.
Remuneration Committee has set the structure/ element of proper compensation to
responsibilities and benefits of each committee
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Remuneration of senior executive of company, we have no policies to receive other fees
except remuneration in term of director or employee, no share given, debenture or other securities to
executives. The company has disclose details on remuneration fees individually in Form 56-1 No.8.4
Remuneration for Directors and Executives
Remuneration of executives is in accordance to rules and policies which will considers
performance based on the roles, duties and responsibilities of each person
In year 2018, there is 1 times of remuneration committee meeting by set remuneration for
Directors in year 2018 and proposed compensation to get approval from Board of Directors and
Shareholders meeting respectively. The company has disclosed compensation of each person in
Form 56-1 No.8.4 Remuneration for Directors and Executives
7. Development of Directors and Executives
Board of Directors has giving importance to development of directors by encourage directors
to attend the seminar or any course that useful in performing duties by focusing on the benefits of
education, training that will develop directors in order to gain knowledge that is up to date in the
competitive business situation all times also have policies to develop potential of personnel who are
executives by providing training both inside and outside organization. In the past, company’s directors
have attend training program from Thai Institute of Director (IOD) as Securities and Exchange
Commission (SEC) requires directors of listed companies must past at least 1 training course such as
Director Accreditation Program (DAP) and Director Certification Program (DCP) apart from mentioned
courses directors are also give importance to enter into other courses provided by IOD such as Roles
of Compensation Committee Program (RCC), Company Secretary; by objective of to enhance
professional leadership, have knowledge and understanding truly, prototype on driving organization
for good corporate governance. However, every directors have past basic training course of directors;
Director Accreditation Program


New Director

The company had orientation for new incoming Directors in order to acknowledge business
policy including related information such as company’s article of association, rules, and any
regulations concerned with business operation. Moreover, this will be beneficial to new directors
therefore the company has prepared guideline for directors as follows:
1. Guideline for Director


Securities and Exchange Commission ACT (No.4) 2008



Charter on Board of Directors



Certificate of registrations on public company limited



Certificate of Company Registration and Objective of company



Article of Association



Policy manual on good corporate governance



Policy manual on listed company directors of SEC
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2. Other information





Company goals and vision



Annual report together with presentation to guide nature of business to new directors

Existing Directors and Executives
The Company has play importance roles on supporting knowledge to existing Directors

which has training course related to task of Directors which this training held by IOD thus 9 members
of directors has passed this training or equivalent to 100 percent including any related course on roles
of director, related to business and encourage executives to have any knowledge in term of laws or
any rules relating to Executives including training/ seminar which benefit to company and trainees.


Related person on Corporate Governance
Corporate Secretary, Secretary of Audit Committee and Compliance and Investor

Relation unit including any related person, the company has support and encourage to train/seminar
any related courses by SEC/Stock Exchange of Thailand/Thai Listed Companies Association/ IOD
and other institution regularly.
8. Succession Plan
Board of Director realize that personnel who will enter into position of top management such
as Chief Executive Officer, Managing Director of subsidiaries and Deputy To Managing Director - Is
an important management position and driving the company towards the goal therefore one role of
directors is supervision for nomination of such persons must be appropriate and clear. By considering
on knowledge, ability, experiences, determine the compensation structure and have an appropriate
assessment and develop people to be in line with directions and strategies


Top Management

Board of Directors realize a succession at executive level especially leadership of
organization such as Chief Executive Officer, Managing Director of subsidiaries with objective on
making confidence for investor, organization through employees somehow Board of Directors has
prepared personnel to assign task in order for replacement position of top management and highest
supervisor or all department
1. Define the explanation of word “Top Management” which relevant to organization’s goals
and strategy including specific qualification, knowledge and required skills
2. Selection of second level from top management with vision, knowledge and ability
3. Analyze qualification individually in order to find strength and other thing need to be
improved
Board of Directors has meeting with executives, top management, secondary top
management (succession plan) together with executive chairman by monthly - Meeting of the
performance of the company and subsidiaries as part of supporting the succession plan
By this, executives has continuous monitor and evaluate on performance of individual who will
be promoted to hold the position of executives thus to be consider and propose to Board of Director
meeting for approval
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Position of the highest supervisor
1.

Provide development on secondary executives in term of vision, knowledge and
ability to support chief executive and commandant respectively.

2.

Provide training in term of enhance academic knowledge and learn in real work
Situation

3.

Provide secondary executives to be corporate and work with Chief Executive

4.

Set secondary executives which can descendant and set properly on positions

5.

Prepare personnel with unique capabilities and gain more comprehensive
management

6.

Middle executives to have chance in management in lines.

7.

Provide training of each line systematically

8.

Provide training to Chief Executive, Middle executives to be responsible on their
task with honest to organization and overview of organization in order to become
next level of executives.

The company has schedule meeting every month by Executives, Top Management and
Secondary Top Management (succession plan) together with Executive Chairman which is operating
results of subsidiaries thus includes shareholders meeting to set organization objective. In addition,
create a sense of participation and build awareness in working process and as part of succession
plans.

9. The process on Anti-Corruption
Board of Directors continuously raising awareness and promoting good corporate governance
culture to directors, executives and employees in order to access any risks happened in operation
thus internal audit act as appraiser
In year 2018, Audit Committee has set up risk report on corruption in every quarter, showing
no irregularities
The company has some communicated and public practice in accordance to business ethic
and anti-corruption policies by following channels:
-

Give orientation to new employees

-

www.rwi.co.th

-

Publicize through Brochures / Public Relation Board

In the process of expanding partners of company and its subsidiaries to a wider society in
conducting business with transparency
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10. Survey Results on Corporate Governance of Listed Companies
Year 2018, Thai Institute of Director jointly with Securities and Exchange Commission and
Stock Exchange of Thailand announce survey results regarding corporate governance of listed
companies for year 2018 in totaling of 657 companies by evaluating from 2017 Annual Report and
information which revealed to public thus company The Company received “very good” survey results.
Meaning

Score Range
90-100

Excellent

80-89

Very Good

70-79

Good

Criteria and weight use in assessment

Section

Criteria (No.)

Weight (%)

2018

2017

2018

2017

1. Right of Shareholders

32

32

15

15

2. To treat shareholders equally

19

19

10

10

3. Roles of stakeholders

29

29

20

20

4. Disclosure and Transparently

53

53

20

20

5. Responsibilities of Board

108

108

35

35

241

241

100

100

TOTAL

Corporate Governance Assessment Results Details are as follows
Section

Year 2018 (%)

Year 2017 (%)

1. Right of Shareholder

92

95

2. To treat shareholders equally

88

91

3. Roles of stakeholders

90

90

4. Disclosure and Transparently

80

78

5. Responsibilities of Board

70

71

80

81

Average Scores

11. Bring good corporate governance of listed companies to be use
According to Securities and Exchange Commission (SEC) has issue Corporate Governance
Code: CG Code) which will be used instead of regulatory principles for listed companies year 2012 of
Stock Exchange of Thailand to apply or explain with appropriate practices as beneficial to company
and in accordance to announcement from Securities and Exchange Commission
Moreover, Board of Directors realized to be involved for developing corporate governance in
accordance to CD Code year 2017 in totaling of 8 by follows:
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Code 1

Establish Clear Leader Ship Role and Responsibilities of Board

Code 2

Define objective that Promote Sustainable Value Creation

Code 3

Strengthen Board Effectiveness

Code 4

Ensure Effective CEO and People Management

Code 5

Nature innovation and Responsibility Business

Code 6

Strengthen Effective Risk Management and Internal Control

Code 7

Ensure Disclosure and Financial Integrity

Code 8

Ensure Engagement and Communication with shareholders

The company has realized corporate governance by seeing that principles are beneficial to
company in term of development so company has practices in accordance to CG Code as appropriate
to business of company (most of data links from CG to CG Code) thus some topics are being study to
be adapt and suitable to context of company; resolution from Board of Directors meeting No.1-2019
has resolved to adopt good corporate governance for listed companies year 2017 to be deployed
according to company’s business context and relevant to Securities and Exchange Commission
regulations
Year 2018, The Company has practices in accordance to suggestion of IOD by considering
the suitability of the company but there are still some things that company does not fulfill all the
requirements, namely
1. The company should give a chance to shareholders to propose agenda or send
some question related to company in advance (before date of shareholders meeting)
Board of Directors has acknowledge and have comments that company has schedule
agendas for shareholder meeting completely in accordance to company’s Article of Association and
give a chance to shareholders to send some question related to agenda in the meeting (as mentioned
in invitation letter to shareholder meeting)
2. The company should give a chance to shareholders to propose name of director
before date of shareholders meeting
The company has acknowledged and has commented; that company has recruit people into
position of Directors. Presently, is appropriate for the business of the company without any actions
that are in conflict with the equitable treatment of shareholders
3.

The Board of Directors should consider determining the number of listed

companies that each director will hold no more than 5 positions without exception.
The Board of Directors acknowledged and commented that The Company does not limit the
number of companies that each director holds. Since the Board of Directors jointly consider
appointing a person to be a director of the Company by considering the knowledge and ability and
have enough time to perform duties for the company.
4. Director should clearly specify the term of office of independent directors in the
corporate governance policy by not more than 9 years without exception
The company has acknowledged and has commented; presently there are 2 people of
Independent Director who holds the position more than 9 years however, Board of Directors seems
that independent director are fully qualified according to qualification

of independent director of

company and requirement of Capital Market Supervisory Board who is capable and independent
expression includes well perform in term of independent director, have counterbalance in term of
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management, can examine as adhere under good corporate governance thus shareholders’ meeting
is the only person to approve election of directors and independent directors
5.

Board should provide evaluation on performance of Board and Sub-Committee by

disclosing the process and criteria for assessment
The company has acknowledged and has commented; Board of Directors has been approving
from Board of Directors which has considered various features such as knowledge, abilities and
experiences in accordance to company’s regulation, regulation from Stock Exchange of Thailand and
Securities and Exchange Commission. Each director has practice according to company’s regulation
and charters strictly. Therefore ensuring that the work of each committee is in accordance with the
principles of good corporate governance although there is no evaluation of the performance of the
entire committee
6.

Board should arrange for an individual performance evaluation by disclosing the

process and criteria for assessment
The company has acknowledged and has commented; Board has considered various fields
such as knowledge, abilities and experiences in accordance to rules of company and regulation from
The Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission. Each director has
practice according to company’s regulation and charters strictly. Therefore ensuring that the work of
each committee is in accordance with the principles of good corporate governance although there is
no evaluation of the performance of the entire individually
7.

Chairman should be independent director and should not be the same person of

top management
The company has acknowledged and has commented; Board of Directors meeting No.3-2018
has resolved to approve Mr. Wutichai Leenabanchong to hold the position of Chairman and Acting of
Chief Executive Officer (authorized person as well). By this, company believe that chairman has
practice his role by understanding on corporate governance strictly
8.

Board should appoint CG Committee

The company has acknowledged and has commented; The Company has corporate secretary
and compliance department which could be able to operate fully and in accordance to principles of
good corporate governance and CG
9.

The board should consist of more than 50% independent directors.

The Board of Directors acknowledged and commented that The Company has 9 directors, with
3 independent directors, not less than 50%, but the company is confident that each director can
perform independently.
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Corporate Social Responsibility
Policy of Corporate Social Responsibility
1. Operation with fairness
2. Anti-Corruption
3. Respect in Human rights
4. Treatment to labors fairly
5. Responsibility to consumer
6. Treatment the environment
7. Community and Social Development
Overall Policy:
The company has impose regulations on all processes and services (CSR in process) in
order to reduce impact on environment thus company has realize that production from electricity from
renewable energy and manage raw materials for biomass fuel need integration on social and
environmental sustainability.
At the present, business operation is more complicated which affect from changes in
economic mechanism, market condition and conditions in term of marketing and trading. The
importance of business operation is expectation of stakeholders would like to see company
demonstrate responsibility toward economic system, social and environment thus no limitation of
scope to impact directly from business operation but should support the stability of society and the
environment stand out (CSR after Process) as follows:
1. The company will prevent to protect any losing from accident, illnesses, injuries due to
work, importance on protecting life, properties of employees and organization although
care on employees, communities and any stakeholders health.
2. The company of protecting ecosystems by control, protect and reduce risk through
improve efficiency in every activities or process or procedure to produce goods or
services. In addition, there should be minimal or no impact on safety, occupational health,
community or environment.
3. The company strive to practice under laws or related industrial standards in order for
related safety, occupational health and environment
4. The company strive on quality management tools as well as production process with
efficiently goods or services to deliver product or service on time and meet customer
classification
5. The company strive fair on business operation and make awareness to employees in
anti-corruption through cooperate with private sectors, public sectors and social sectors to
build alliance for social responsible
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6. The company creates jobs for local people and has revenue thus build awareness on
homeland
Implementation and Reporting
Guidelines on CSR of Company
1. Operation with fairness
The company has operate their business transparently, duties with honesty, morality, ethics
and fairness both major and minor by equality including overseeing use of inside information to
establish the equality of all parties.
In term of employee, company– there are development through knowledge for all employees
by training with quality system with safety environmental to life and properties, employee gain
confidence in quality of working life and be rewarded fairly, encourage employees to work with
transparency and be treated equally, has channel for staff to claim and process to complaint clearly.
In term of partner, company has set policies on procurement for confident that every partners
are based on equality and fairness and company has comply with term of contract or agreement
strictly.
In term of society, community and environment – company has set regulation in the process
of production and services (CSR in Process) in order to reduce any problem effect to environment.
2. Anti-Corruption
The company plays attention on importance of anti-corruption and to Build standard on fair
business operation, set up policies on anti-corruption in written as approval from Board of Directors
and communicate Directors, Executives and every level of employees to acknowledge and adhere for
guideline thus includes send employees for training on anti-corruption and social responsibility as to
declare that company anti-corruption in all forms in society.
Social Responsibility
The Board of Directors of company has duties and responsibilities to set policies and
oversight to have system which supports effective of anti-corruption to aware that management has
play importance role on anti-corruption and to instill a corporate culture.
Practice against Anti-Corruption
1.

Directors, Executives, every level of employees need to practice in accordance to AntiCorruption and business ethics and must not involve in corruption whether directly or
indirectly.

2.

When employees see action refer to corruption or any inquiry especially failure to comply
with ethical rules and legal requirements, obliged to report their superiors or
acknowledge committee on business ethics through various channels (as prepared by
company) and to cooperate in investigation.
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3.

Those who commit fraud corrupt then considered an ethical business which need to be
consider in accordance with stated regulations thus may also be punished by law if the
act applicable to law.

4.

The process on facts, company has channel to communicate and receive any Complaint
in company’s website, annual report in title of Corporate Governance Report and Manual
on Business Ethics by quick and composed process consists as follows:
4.1 Clear and Enough details on clue or complaints must be truth and/or enough
information for investigate
4.2 Importance summaries, clues or any complaints, recipient need to Consider and
send to committee on business ethics which consists of employees from various
departments in order to find out the truth.
4.3 Any whistleblower or appellant will get equal coverage whether as employees or
third parties
4.4 Any whistleblower or appellant could choose not to disclose information on
name, address or telephone number or any other contact information unless
whistleblower or appellant seems that disclose on that information helpful on further
process inquiries or acknowledge any facts or mitigate damages easily and more
quickly.

5.

Fairness process - committee on business ethics will consider with fairness and Protect
whistleblower or appellant, complaints and any stakeholders involved in Investigation
process and report- keep the information secretary and disclose as needed with regard
to safety and damage of whistleblower or appellant or those who cooperate in the
investigation, source of information or related person.

6.

Any process in accordance with anti-corruption in according to guidelines set out in
manual business of ethics which includes company’s regulation and guideline in related
issues as well as any other practice as company may arise.

7.

This guideline for anti-corruption covers personnel management which included
recruitment or personnel selection, promotion, training, evaluating performance of
employee and reward.

Apart from this, the company has set channels to communicate with employees and related
person to report suspicious or complaints when a subject may be illegal, fraud or wrongful behavior of
managers and employees as well as behavior that may become a problem and cause damage to
company. The company will listen and take action on all complaints equally and with fairness by
protection of complaints with fairness, information been given by complainants will be kept
confidential by the complainants must provide details of the subject matter, which will provide clues or
complaints, along with their names, addresses and telephone numbers send to the channel as
follows:
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1.

Via the email to
1.1 Manager Director : wutichai@rwi.co.th
1.2 Corporate Secretary : pipit@rwi.co.th

2. Send the sealed mail to
2.1 Mr. Pipit Jaovisidha “Corporate Secretary”
Rayong Wire Industries Public Company Limited
th

1011 Supalai Grand Tower 17 Floor, Rama III Road,
Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
3. Respect in Human Rights
The company has operate business by respect to laws and human Rights strictly and seem
all employees receive honor and respect equally along with baseline operating according to principles
of human rights. No discrimination on any person, treated equally to principles of human rights without
discrimination for skin color, race, sex, religion, nationality, religion, social or political opinion,
property, disability, birth, national poverty devoid of human origins, sexual orientation, patient or
disease etc. The practices are as follow
-

Give out knowledge on Human Rights to employees through orientation about ethics of
company

-

Avoid becoming partner with organization that may lead major violations of human rights

-

Employees right in argument to prove ourselves in case of mistake or fraud on indicated,
there are no unfair terminations

Employees of company all valuable resources and most importance part is driving business
successfully to meet golds of organization and strive to provide all employees with sense of pride and
confidence in organization. By taking care of employees equally without discrimination, support and
strengthen environment on working together to create innovation and new technology to support
work/employees for harmony with confidence and trust on human rights respects. It also recognized
importance of promoting development potential of all employees to have knowledge, abilities to work
with economic fluctuations. To create stabilities in profession and provide opportunity to move ahead
based on potential of each person, as well as to participate in given operation direction.
Compensation is granted for appropriate and fair benefits
4. Treatment to labors fairly
The company carry labor standard consistent with laws and practice in accordance with
requirement of international law and charter of worker as concerned and taking into account of needs
for employees of company also affect performance of employees as a whole. As well as opportunity
for employees to have communication channel, feedback and complaint issues between employees
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and bosses through business ethics committees or via company’s website and presented to The
Executive Committee
In the past year, any complaints has been considered and edited in order for keep
relationship. The company will listens and propose suggestion from every level of employees equally
and keep it secretly.
The company has policies to develop employees for knowledge as exemplified by need of
each department in order to create completed ability in our organization in both professional
development, marketing, management, quality of life and give priority to taking care of safety and
hygiene at work. Setting establishment of Security Council occupational health and environment of
work on safety and hygiene for employees by provides safety inspection of workplace regularly,
security guard for 24 hours a day, install CCTV and alarm system inside the building, fire evacuation,
first aids as well as ongoing employees every year.
For employees benefits of company yearly as follows:
-

Support educational inside and outside working hours

-

Provide training and knowledge about working both inside and outside places consistently

-

Provides incentive monetary bonus, shift value experiences

-

Provides uniforms for daily employees and monthly employees

-

Provides transportation

-

Provides expenses on transportation, traveling expenses and fuel.

-

Provides welfare grants victims in case of death of parents and spouse of employees

-

Provides money for retirement

-

Hygiene canteen with the cheap price

-

Provides financial support for lunch

-

Providential Funds for saving in the future which members send 5% of salary and get
return from Providential Fund monthly with the same rate.

-

Health Checkup every year and accordance with risk from work

-

Send employee to seminar outside the company which held by agencies in order to
increase knowledge and develop capabilities and skills to work to employees
continuously

-

Provide a lump sum payment to an employee or compensation funds to benefit after
retirement

-

Provides a saving cooperative

-

Provide welfare grants rent

-

Providing the company with professional nurse as well as medical supplies and drugs
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-

Provide competitive sport to enhance good health, create harmony with good relations
among employees

5. Responsibility to consumer
The company has policies on use of tools on communication, marketing, advertising, public
relation, show product must follows realistic together with products usage guideline with environment
and fairness to all parties involved and responds to customers’ satisfaction to contribute success of
company’s business. In accordance with a condition which has been agreed with customers, their
satisfaction, equally treatment and fairness as located on basic of receiving fair compensation of both
parties and delivery goods and services with the fair price.
-

To provide guidance which includes information and accurate enough to customers, meet
their needs with fast and confidentiality of customers.

-

Create new innovation in order for value added in term of products and services
continuously according to company’s policies “Committed to producing quality products,
on time delivery and continuous improvement”

-

To provide authority to serve customer or consumers. Complaints enquiries and feedback
on quality of products and services easily with an emphasis on access to customers’
requirement are truly; ready to act fairly towards the customer or consumer.

6. Treatment the environment
The company recognizes the importance to engage in responsible Care, environment and
business practices with regard to impact on resources and environment as designated one of
company’s mission policies as follows
-

Promote staffs with awareness regarding responsibility for environment throughout
organization continuously by powered from both inside out and outside to inside out

-

Update and develop ongoing technology management of the system in both production of
goods and services in order to reduce environmental impact.

-

In accordance with production policies of company consistent with ISO 14001:2015

In addition, company recognize importance of maintaining environmental quality and aims to
develop quality management system, environmental management system as comprehensive
resources to acknowledge value and environmentally friendly as well as develop of sustainable
environmental care. The company has participated in project “enhancing industrial development to
environmental and social responsibility, sustainable” in cooperation with Ministry of Industry. As well
as promoting planting and awareness campaign, executives and employees to contribute to
environmental care also promotes awareness of environmental issues through exhibition, public
relations as signs with knowledge about environment.
7. Community and Social Development
The company encourages activities or participates in supporting activities related to
community development which must be organized every year according to the agenda and
opportunities. In 2018, the company participated in the following activities:
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Annual health checkup



Substance abuse detection



Blood activities to save human life



Activities supporting the product of the KohKok community



Supporting the activities of Somdej Day Taksin the Great and the Red Cross



Supporting the Bike Warm Irak activity Activities for sharing gratitude to society



Support Children's Day Activity



LoiKrathong tradition, Khlong Nam HuCommunity



Project to promote morale, share smiles, children and social disadvantaged families



Watering and blessing activities from adults



Sport Activities competition



Singing Contest

Business practices that affect Corporate Social Responsibility
The company does not have any disputes about environmental issues and there is not history
of an environmental compliance issues with government agencies. In addition, company’s compliance
department industrial and other regulations specified by government agencies as company has
passed inspection and license related to various government agencies on a regular basis every year
Activities to benefit society and environmental
At the present, private sector has play importance roles and mutual protection by anticorruption as create higher ethical standard in order to achieve goals. Thai Institute of Director (IOD)
cooperate with Securities and Exchange Commission on encourage listed companies participated in
anti-corruption by IOD is secretary of the project.
The company recognizes importance on contributing to development on corporate governance in
line with current circumstances therefore designed to enter into mentioned project by joined to
participate of private sector on anti-corruption and completed this assessment about anti-corruption.
The alliance is committed to support and take part in strategy of prevent and suppress of corruption.
At present, the company is considering the sub-committee to certify the company in accordance
with the guidelines to prevent corruption.
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Explanation and Analyzing on the Financial Status and Business Performance
Explanation and Analyzation on the Financial Status and Business Performance
Analyzing on business performance
Overall business performance
Rayong Wire Industries Public Company Limited has been producing and trading wires products
as its main business, which being materials for manufacturing in the construction industry customers. The
company products consist of steel wires for prestressed concrete wire (PC-Wire) and steel wires strand
for prestressed concrete (PC-Strand). The company customers could be divided as state organizations,
domestic private organizations and international private organizations.
Considering from an overall business performance in 2018 has found that the company gained
income from selling products in amount 1,010.61 million Baht, which increased in amount 85.09 million
Bath from the year 2017 carrying income 925.52 million Baht, or increase of 9.19% and gain profit in
amount 52.87 million Baht, which decrease for 34.61% comparing to the year 2017, which holding profit
in amount 80.86 million Bath.
Financial status at the end of the year 2018 of the company contains assets in value of 1,485.90
million Baht, debt in amount 419.49 million Bath with the shareholders part in value 1,065.60 million Baht.
Fluidity at the end of the year 2018 of the company has the fluidity ratio and fast fluidity are equal
to 2.64 times and 1.91 timesin order. Capital market structure perspectiveillustrates that the company
having the portion of debt to shareholders which increased from 0.32 times in the year 2017 to 0.39 times
in the year 2018.
Income
The company having total income 1,104.55 million Baht and increased 159.66 million Baht from
the year 2017 which total income 944.89 million Baht or increase for 16.90%. This can be illustrated that
the income for the year 2018 has obviously increased even the situation in such year was stable for the
wires market and construction industry, but the company able to increase sale quantity and sale income
as high resulting from the good management on market strategies, well control production cost and
expenses which could help the company to control direction of sale quantity as needed. Moreover, the
company having a good management on assets to gain utmost benefits such as short-term investing in
which can gain high rate of incentive in any other form of income.
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Other income consisting of income from selling wire residue from the production,
production, income interest,
income from credit limit and profit from short-term
short term investing capital. The total of other income for 2018 is
93.94 million Baht which increased for 74.58 million Baht from the year 2016 having income amount
19.36 million Baht resulting from unreal profit from adjusting fairness value of short-term
short term investing capital
had gone high.
Income by product type
Income from selling steel wires for prestressed concrete wire in year 2018 is equal to 502.25 million
Baht or 49.68% of sale income which decreased for 42 million Baht or 7.72% decrease comparing to
2016 having income in amount 544.05 million Baht or 58.78% of income from selling products
productswhich
resulting from decreasing of product price, steel wire market and construction industry did n
not active as it
supposed to be, and high competition. Therefore, the company change the marketing strategy in order to
increase sale value of other products which having better marketing way.
Income from selling steel wires strand for prestressed concrete wire in year 2018 is equal to 484.95
million Baht or 47.99%
% of sale income which increased for 136.42 million Baht or 39.14% decrease
comparing to 2016 having income in amount 179.88 million Baht or 30.05%
% of income from selling
products resulting from the
e company use new powerful machines to support sale demand provides both
in domestic and international in which rapidly increase. Moreover, the company manage raw materials
cost and production cost as effective which can make low sale cost, and able to com
compete in high
competition international market.
Income from selling wire mesh for prestressed concrete wire in year 2018 is equal 10 million Baht or
0.99% of sale income which decreased for 5.15 million Baht or 33.98% decrease comparing to 2016
having income 15.15 million Baht or 1.64% of income from selling products resulting from decreasing of
re decreased among the same products merchants which make the company gain less
sale quantity were
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income. Therefore, the company changes the market strategy in 2019 by increasing number of small
customers in order to provide risk from the customer ordered and not to be a monopoly with one client.
Income from selling low carbon steel wire in year 2018 is equal 12.79 million Baht or 1.27% of sale
income which decreased for 0.92 million Baht or 7.73% decrease comparing to 2016 having income
11.87 million Baht or 1.28% of income from selling products resulting from this product has a shorter time
of producing than other product types making low cost as well, easy to make a deal with new customers.
Moreover, it can be used with steel wire prestressed concrete wire in order to produce pileand electricity
post which are the main product of the company, also having the same customers and sell with other
products.
Other income consists of income from selling residue wire from production, income interest and profit of
short-term capital purchasing, having total income 93.94 million Baht in 2018 which increased for 74.58
million Baht or 385.12% comparing to 2017 which having other income 19.36 million Baht, resulting from
high volume of production,effect directly to volume of residue wire. Moreover, the profit from adjusting
fairness value of short-term capital was increased to 78.18 million Baht.
Sell cost in year 2018, the company having sell cost in amount 954.10 million Baht which increased to
167.98 million Baht comparing to year 2017 which having sell cost in amount 786.12 or 21.37%
increased. Increasing value shall be accordance to increasing sell value. However, unit cost shall
increase resulting from rapidly decrease of raw materials cost, in which affect to rest of such materials in
the stock, but only effect on short-term process. According to the company policy on safety stock, some
raw materials are strict because of protection of fluctuated material cost and manufacturing cost which
being a part of such sell cost. The sell cost structure of the company consists of 70-85% of raw materials
cost of total production cost and fluctuate with production volume, sell volume and for the rest such as
water supply fee, electricity fee, labor cost, machine maintenance cost, depreciation and other production
cost.
Expense
could be divided into 2 types as follows:
- Selling expense: in 2018 is 40.36 million Baht which increased for 10.75 million Baht or 36.30%
comparing to 2017 which having 29.61 million Baht and gone in the same direction of increasing sell
volume as well. Additionally, the company provides new distribution method by entering to the
international market which is the cause of high cost for this part. Most of selling expense are employee
cost, customer support, marketing and transportation for sell distribution.
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- Administrative expense: in 2018 is 40.83 million baht which increased for 6.23 million Baht or
18.02% comparing to 2017 which having 34.60 million Baht. Administrative expense consists of salary
and employee benefits, vehicle, transportation and office depreciation. Moreover, for 2017, doubtful debt
was deducted from administrative expense which resulting to this expense were obviously decreased.
Other profit/loss in 2018 having profit 2.09 million Baht which decreased for 0.62 million Baht or
22.79% comparing to 2017 which having 2.71 million Baht which are nearly similar. Other profit/loss are
from buying in other currencies and hedging in all amount already. When Baht currency is risen, the
company shall record profit and loss in accordance to the designated accounting standard.
Financial cost in 2018 is 7.62 million Baht which increased for 6.75 million Baht or 783.38%
compare to 2017 which having 0.86 million Baht. The main financial cost is an expense interest of import
material from abroad resulting to an increasing of production volume.
Net profit (Loss)in 2018 is 52.87 million Baht which decreased for 27.95 million Baht or 34.61%
comparing to 2017 having net profit 80.46 million Baht. In 2018, there was fluctuation of iron ore price,
infrastructure and common construction were not as active as supposed to be, and strong competition in
the wire market, resulting from an increasing of production power which affect to sell price which had
gone down.
Financial status analyzation
Overall financial statement
Description

Amount (million Baht)

Increase (decrease)

2018

2017

Million Baht

Percentage

Net assets

1,485.09

1,355.37

129.72

9.57

Net debts

419.49

326.27

93.22

28.57

1,065.60

1,029.10

36.50

3.55

Net shareholders
part
(1) Assets

On December 31, 2018, the company holding assets in amount 1,485.09 million Baht which
increased for 129.72 million Baht or 9.57% from the year 2017 in which having asset in amount 1,355.37
million Baht. The main reasons are as follows:


Cash and cash equivalents in 2018 are 50.74 million Baht which increased for 30.24 million Baht
comparing to the same period of 2017 which having 20.50 million Baht. In 2018, the company
gain debt payment during the end of year and allocate this amount for raw materials from aboard
in 2019.
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Short-term investing capital in 2018 is 455.55 million baht which increased for 6.97 million baht
comparing to the same period in 2017 which having such capital for 448.58 million Baht. This
short-term investing fund is a money for invest on securities and high fluidity fund of the bank.



Trade account receivable and other debtors in 2018 are 229.04 million Baht which decreased for
32.73 million Baht comparing to the same period in 2017 which having in amount 261.77 million
Baht resulting from debt collector department had implemented works effective in order to fulfill
debt payment and effect to decrease of the number of trade account receivable.



Product left in stock in 2018 is in amount 291.34 million Baht which increased for 99.07 million
Baht comparing to the same period in 2016 which having in amount 192.27 million Baht, resulting
from increase of manufacturing power and safety stock policy to be in appropriate portion.
Product left in stock consisting of raw materials, factory materials, product in process andinstant
products.



Other current assets in 2018 are in amount 1.43 million Baht which decreased for 0.09 million
Baht comparing to the same period in 2017 which having in amount 1.52 million Baht, resulting
from decrease of buy tax was not on the due date yet.



Other non-current asset in 2018 are in amount 428.50 million Baht which increased for 26.26
million Baht comparing to the same period in 2017 which having in amount 402.24 million baht,
resulting from increase of deposit money in financial institutions with guarantee in amount 26
million Baht in order to increase a loan for buying raw materials from aboard.

(2) Debt
At the end of 201, the company has total debt in amount 419.49 million Baht which increased for
93.22 million Baht comparing to the same period in 2017 which having in amount 326.27 million Baht.
The reasons are as follows:
Increasing current debt 84.25 million Baht consists of increase of a short-term loan from financial
institutions in amount 55.46 million Baht and increase of trade payable and other creditors in amount
35.35 million Baht,income tax in arrears decreased for 6.65 million Baht, and increase of current debt for
0.09 million Baht.
Increasing non-current debt in amount 8.97 million Baht resulting from increase of income tax in
arrears in amount 8.55 million Baht, estimation on employees benefits in amount 0.33 million Baht and
rental agreement debt in amount 0.09 million Baht.
(3) Shareholders part
At the end of 2018, the company hold shareholders part in amount 1,065.60 million Baht which
increased for 36.50 million Baht comparing to the same period in 2017 which having in amount 1,029.10
million Baht resulting from the company gained net profit for 2018 in amount 52.20 million Baht with
increasing paid-up common shares in amount 15.17 million Baht, excess of increasing common shares in
amount 33.36 million Baht and dividend payment in amount 0.09 million baht.
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Quality of asset
• Trade account receivable and other debtors
The company has net trade account receivable and other debtors in 2018 in amount 229.04
million Baht resulting from the trade account receivable were recorded into the list of doubtful debt by the
policy. The trade account receivable and other debtors could be divided as follows:
Overdue date period
Trade account receivable – third parties not on

2018
Million Baht

2017
%

Million Baht

%

149.46

68.53

182.24

70.56

60.61

27.79

70.10

27.14

exceed 3 months – not exceed 6 months

5.09

2.33

3.00

1.16

exceed 6 months – not exceed 12 months

0.65

0.30

0.49

0.19

Exceed 12 months

2.30

1.05

2.46

0.95

218.10

100.00

258.30

100.00

(2.72)

(1.26)

(2.46)

(0.96)

due date
On due date
Not exceed 3 months

TOTAL
Deducted by doubtful debt
Net trade account receivable – third parties

215.38

255.83

On December 31, 2018, the company having trade account receivable before deduct from
doubtful debt in amount 218.10 million Baht and reserved doubtful debt in amount 218.10 million Baht,
and reserved doubtful debt from debtors whom lack of liquidity to pay debt in amount 2.72 million Baht,
overdue during 181-270 days debtor in amount 0.42 million Baht and overdue trade account receivable
more than 12 months in amount 2.30 million Baht. The executive has issued a policy to set of doubtful
debt for overdue for 181-270 days trade account receivable set as 65%, overdue for 271-365 as 90% and
overdue more than 365 days set as 100%. The executive considered that such trade account receivable
is lack of liquidity. Moreover, the executive has issued a policy for loaning much stricter and collect all
debt effectively. However, the company has issued notice to those trade accounts receivable for collect
all debts as soon as possible.
For the policy of trade crediting, normally the company agree of trade credit around 30-120 days
with approximately 90 days. At present, the company improved method of debt collection to be effective
by collecting from on due customer, and short-term credit or no credit for new customers, including
auditing on details, new customers fluidity strictly. In 2018, there use approximately 85 days of collecting
debt which is lower than credit period and represent that how the company has potential of collecting debt
as well.
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• Product left in stock
On December 31, 2018, product left in stock could be calculated in amount 291.34 million Baht
which increased for 99.07 million Baht comparing to the same period in 2017 which having in account
192.27 million Baht or increase of 51.53% resulting from increase of production volume and sell volume
which causing of managing product volume to support raw materials and instant products strictly, in order
to safe risk on fluctuation of raw material price, and to inspect situation of raw materials price closely.
Product left in stock could be shown as follows:
Type of product left in stock

2018
Million baht

Raw materials

2017
&

Million baht

%

177.18

58.51

124.42

64.67

4.36

1.44

4.21

2.19

Product in process

14.02

4.63

11.20

5.82

Product in transit

32.72

10.81

-

-

TOTAL

302.83

100.00

192.39

100.00

Deducted by allowance for
revaluation

(11.49)

(3.94)

(0.13)

(0.06)

GRAND TOTAL

291.34

Factory materials

192.27

On December 31, 2018, the company has product left in stock for 291.34 million Baht with a
portion of raw materials, factory materials, instant products, product in transit could be calculated in
amount 177.18 million Baht, 4.36 million Baht, 14.02 million Baht, 74.54 million Baht and 32.72 million
baht in order, or in a percentage of 58.51, 1.44, 4.63, 24.61 and 10.81 orderly with allowance for
revaluation in amount 11.49 million baht.
Liquidity
• Cash flow
The business performance in 2018, the company has cash flow increased for 30.24 million Baht
resulting to the company cash flow had increased from 20.50 million Baht to 50.74 million baht. The
activities which affect on cash flow are shown as follows:

Description
Net cash flow from business implementation
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Amount (million Baht)
(26.44)

Net cash flow from investing

19.90

Net cash flow from financing

36.78

Net increased cash (decrease)

30.24
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In 2018, the company has minus activity cash flow in amount 26.44 million Baht due to
performance of the company has been counted to December 31, 2018. After modifying non-cash
transaction and having profits 27.12 million baht, decrease of trade accounts receivable for 32.79 million
Baht, increasing product left in stock 110.43 million Baht, other current asset decreased in amount 0.09
million Baht, other non-current asset decrease in amount 0.56 million Baht, trade payable and other
debtors increased in amount 34.54 million Baht, employee benefit 0.70 million Baht, other current debt
increased for 0.28 million Baht, interest 1.71 million Baht, interest payment 5.66 million Baht and income
tax 6.74 million Baht.
Cash flow from investing is positive in amount 19.90 million Baht resulting from cash payment on
short-term investing in amount 26 million Baht, cash payment on short-term investing for trading securities
in amount 716.32 million Baht, cash for buying equipment in amount 24.38 million Baht. However, the
company having cash from selling short-term investment capital in amount 786.69 million Baht and cash
from selling permanent assets in amount 0.01 million Baht and paid up debt of rental agreement in
amount 0.10 million Baht.
Cash flow from financing is positive in amount 38.73 million Baht resulting from receive short-term
loaning cash from financial institution in amount 845.54 million Baht, paid for the short-term loaning from
financial institution in amount 791.11 million Baht, dividend payment 64.23 million Baht and cash from
warrants 48.53 million Baht. From these reasons are the cause of cash and cash equivalent increased to
30.24 million Baht on December 31,2018 having cash and deposit money in the bank in amount 50.74
million Baht.
Capital resource
• Debt
At the end of 2018, the company has debt in total 419.49 million Baht. The main debt is current
debt consisting of short-term loan from the financial institutions for buy raw materials in amount 317.63
million Baht, trade payable and other creditors 83.21 million Baht. For non-current debt is binding
employee benefits which pay of retirement 10.01 million Baht and income tax deferred 8.64 million Baht.
• Shareholder part
In 2018, the company have a net profit 52.20 million Baht and issuing common shares from
warrants in amount 48.53 million Baht and dividend payment 64.23 million Baht, which resulting to
increase of a portion of shareholder from 1,029.10 million Baht in 2017 up to 1,065.60 million Baht in
2018.
Factors which may affect to future business implementation and financial status
- Please find the detail in topic namely risk factor.
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Corporate Governance Report from Audit Committee
To: Shareholder
The Audit Committee of Rayong Wire Industries Public Company Limited consists of 3
independent qualified members whom qualified during the year 2018. There are 5 times of arranging
the meeting of Audit Committee in the year. The name list of the Audit Committee and meeting
attendance are as follows:
Number of Time
Mr. Worawit

Siriwatwimol

Chairman of Audit Committee

5/5

Mr. Wichian

Sopanpanichkul

Audit Committee

5/5

Audit Committee

5/5

Ass.Prof. Pison Udomworarat

The Audit Committee implement any missions freely under the boundary, duty and
responsibility in accordance with approved charter from the Board in order to audit the company to have
sufficiency governance and comply with the good rules and regulations of the Audit Committee of the
Securities and Exchange Commission of Thailand. The committee arranged meeting for consideration
and discussion on any crucial matters with the executive, auditors, internal auditors and report any
implementations and suggestions to the Board in every quarter in order to perform any approved
activities by the Board. There could be concluded as follows:
Financial Report
- The committee audited financial data quarterly and annual report of 2018 in which already audited by
the auditor. Moreover, the committee invited the executive members and auditors to the meeting for
discussion on completely and correctly auditing prior to approve a financial report, the list of modified
account which could significantly affect to such financial report, sufficiency of disclosing data and
observations of auditors, the committee are required to agree on report of the Board of Accounting and
Financial of the company, on the ground of such report was made correctly in accordance with the laws
and such financial report standard, using a policy with reliability and on time, reasonable policy
including disclose crucial data with sufficient reasons in the remark of financial statement completely,
and be useful for whom may use the financial statement. In addition, the committee had arranged a
specific meeting once with auditors without attendance of the managing department, for discuss about
auditing plan, independence of implementation and suggestion by auditors, and emphasize to present
data correctly, complete and sufficiency data.
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Internal control system and internal audit
Risk management and good governance
- The committee audited the company to have an effective and potential internal audit system by
considering from the summary internal auditing report and follow up the report from the internal auditors
in every quarters in accordance to an approved plan which covered all significant works of the company
and gave useful advices for an internal audit system to be more potential, and considered and revised
an internal audit system of the company according to the assessment of COSO in 2013 of the
Securities and Exchange Commission of Thailand. Hence, any defects which could affect crucially to
the company were not found. These could illustrate that the company emphasize on an internal audit
system in which able to reasonably ensure that the company having sufficiency internal audit system
with potential and effective.
- The committee had governed an internal audit implementation by checking on the boundary of works
and duty, responsibility, independence and sufficiency personnel in the unit, to ensure that an internal
audit implementation had done reasonably and potentially. Moreover, the committee considered and
approved audit plan of internal auditors which issuing by level of crucial risk of the company, adjusted
the audit plan to comply with the changing risk, and audited implementation by the internal audit plan
and work unit evaluation index, internal audit, follow up for an update of the works on internal audit
plan.The committee agree that an internal audit system of the company is independence, sufficiency,
appropriate and effective. The implementation of internal audit unit was on the designated target,
having a good co-operation with the executive department and auditors, and support the audit
committee works as well.
- The committee audited the company to have an appropriate and effective risk management by revises
on the crucial risk factors of the company which already presented in the annual report.
- Rayong Wire Industries Public Company Limited encourage all employees to have morality and
ethical, aware of protection and anti-corruption in order to form a good culture and values of the
company by using a policy on anti-corruption which able to point out the trace to the executive and all
staffs, and intentionally join the anti-corruption protocol in order to increase effective for governance.
The company submit assessment namely “self-evaluation on anti-corruption” for an approval from CAC.
Implementation by the rules
- The committee audit the company relating to performing in accordance with the law on securities and
exchange, rules of the SEC, regulations of the Stock Exchange of Thailand, rules of the SEC and other
relevant laws on the company business implementation, including any promises between the company
and the third parties. The committee found that no any crucial issue contrary to such laws and
regulations.
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Related report
In-Out asset transaction list
- The committee considered the transaction between the company and person or related juristic person,
or the transaction which it may contrary to benefit of the company in accordance and regulation of the
SEC and SET, Capital Market Supervisory Commission and any other relevant organizations, in order
to ensure that such transaction is reasonable and being utmost benefit for the company. The committee
agreed that the report of the Board of accounting and finance line such as trading report or related
report of money collaboration, the company proceed according to usual trading condition with
reasonable, fair and being utmost benefit for the company, including the transaction carrying important
matter and need to be disclosed which already present in the balance sheet with remarks correctly and
completely.
- The committee considered on the in-out asset transaction list of the company which a large size and
high value and may affect to the financial status and business implementation of the company, in
accordance to rules and regulations of the SEC and SET, the Capital Market Supervisory Commission.
The committee agreed with the report of the Board of account and finance line that in-out asset
transaction, the company had done by designated rules correctly and completely.
Maintaining the audit committee quality
- The committee considered and reviewed the charter of the audit committee to comply with recent
situation and approval by the Board every year. Such charter still remain completed and complied with
designated duty, and agree that any mission which implemented under the charter were complete.
- The committee audited and evaluated any implementation by self-evaluate according to the charter
and good governance policy. From the result could be illustrated that the committee audited effectively
and with independent, complying with a good proceeding and the charter, which could be a part to
encourage effectiveness to a good governance system.
- The committee issued the report of audit committee implementation and submit to the Board of the
company in every quarters. In 2018, the reports were submitted for 4 times.
External auditors

- The committee considered and evaluated independency and works of auditors in 2018. The
committee agree that overall works are satisfy, sufficiency independent, and compared auditor fee for
the year 2019 which increasing along with the economic in present days. To consider an appropriate
such remuneration, the committee agree that to submit for an approval from the shareholders meeting
to appoint Mr. Suwatchai Mekamnuaychai, auditor licensing no. 6638, or Mr. Chawla Tianprasertkit,
auditor licensing no.4301, or Mr. Kiatniyom

kuntisuk, auditor licensing no. 4800, or Mr. Wallop

Wilaiworawit, auditor licensing no. 6797 of the Deloitte company as the company auditors for the year
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2019, and to approve the fee of balance sheet audit year 2019, fee of audit balance sheet quarterly and
fee for overall balance sheet in amount 1,700,000 Bath.
Opinion and overall comment
Due to the implementation of the audit committee in 2018, entrust that the company having account
system and financial statement correctly and reliable, having sufficiency and appropriate internal audit
system, having effective risk management, having a good governance and having proceed in
accordance to the laws and regulations relating to business implementation of the company. The
committee used their knowledge, skills, awareness and independence without any limitation of
receiving data, resources and co-operation from the executive, staffs and related person; and also
giving advice and suggestions creatively and straightforward for fairly benefit to all of interested person.

On Behalf of Audit Committee

(Mr. Worawit Siriwatwimon)
Chairman of Audit Committee
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Report on Responsibilities of the Board of Directors on Financial Reporting
Financial statement of Rayong Wire Industries Public Company Limited was issued under the
policy of the Board of the company, which defined any implementation to comply with the certified
general principle of accounting and to record accounting data with caution, including use of discretion
on calculate on issuing financial statement which must be an actual of data presentation of business
implementation of the company.
The Board of the company are aware of the importance of quality of the financial statement
and arranged auditing on financial data and disclosed any additional crucial data to support the
remark on the financial statement, in order to explain and analyze those data for the benefit of
shareholders and investors whom may use such financial statement.
The Board of the company appointed audit committee consisting of independence members
to responsible on quality of financial report directly, to evaluate internal audit system to be effective, in
order to ensure that any recording of account data is correct, completed and enough to save the
company assets, to protect from corruption or misconduct. The report of audit committee already
presented in this annual report.
Base on the company administrative structure and internal audit system throughout the result
of auditor report, the Board of the company believe that the financial statement of Rayong Wire
Industries Public Company Limited on the date of December 31, 2018; has shownthat financial status,
implementation outcomes and cash flow correctly complying with the general certified principle of
account.

(Mr. Wutichai Leenabanchong)
Chairman of the Board
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REPORT OF THE INDEPENDENT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
TO THESHAREHOLDERS AND BOARD OF DIRECTORS
RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Opinion
We have audited the financial statements of Rayong Wire Industries Public Company
Limited(the “Company”), which comprise the statements of financial position as at
December 31, 2018, and the related statements of profit or loss and other comprehensive
income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes
to the financial statements, includinga summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position ofRayong Wire Industries Public Company Limitedas
atDecember31, 2018, and its financial performance and its cash flows for the year then
ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards(TFRSs).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”).
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are
independent ofthe Company in accordance with the Federation of Accounting
Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King’s Code of Ethics for
Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters
were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in
forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
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-2Key Audit Matters
The measurement of inventories valuation
Inventories of the Company are
significant balance to the financial
statements. The finished goods, work in
process and raw materialwere made from
steel that contain intense price volatility.
This volatility may lead to the net
realizable value less than cost that
resulting in the misstatement of
inventories valuation.
Accounting policies for the inventories
valuation of the Company and details of
inventories were disclosed in Notes 3.4 and
7 to the financial statements, respectively.

Key Audit Responses
Key audit procedures were included:
• Understanding and performing test of design and
implementation
as
well
as
operating
effectiveness of the relevant controls over
inventory valuation measurement process.
• Assessing
the
appropriateness
of
the
methodology used to calculate the net realizable
value of inventories at the reporting period,
considering the reasonableness of the market
price used by reference to average selling price
on sale invoices issued after year end, and
testing the accuracy of the calculation.
• If the net realizable value is lower than the cost,
considering to propose the adjustment of
allowance for diminution in value of inventories
in the financial statements.
• Assessing the adequate disclosure in relation to
the estimation of allowance for diminution in
value of inventories in notes to the financial
statements.

Other Matter
The financial statements of Rayong Wire Industries Public Company Limitedfor the year
ended December 31, 2017 (before reclassifications as described in Note 27 to the
financial statements), presented herein as comparative information, were audited by
other auditor, whose report thereon dated February 21, 2018 expressed an unmodified
opinion on those statements.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises
information in the annual report, which is expected to be made available to us after the date
of this auditors’ report.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of thefinancial statements, our responsibility is to read the other
information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether
the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
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-3When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein,
we are required to communicate the matter to those charged with governance and the
management of the Company.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing theCompany’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud
or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, we exercise professional judgment and
maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
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• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the
Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
Company to cease to continue as a going concern.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters,
the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied
with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with
them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine
those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the
current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our
auditors’ report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or
when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

BANGKOK

February 25, 2019
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Dr. SuwatchaiMeakhaamnouychai
Certified Public Accountant (Thailand)
Registration No.6638

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU JAIYOS AUDIT CO., LTD.
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RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

1.

GENERAL INFORMATION

Rayong Wire Industries Public Company Limited (the “Company”) is a public company
limited, incorporated in Thailand. The address of the Company’s registered office is as
follows:
5 I-5 Road, Mabtapud, Muang, Rayong 21150 and its branch is located at 1011,
Supalai Grand Tower, 17th Floor, Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120.
The principal business operations of the Company is manufacturing and distributing
prestressed concrete wire, prestressed concrete strand wire and welding wire.
Major shareholder of the Company as at December 31, 2018 and December 31, 2017 is
Capital Engineering Network Public Company Limited incorporated in Thailand and holds
69.83% of the Company’s issued and paid-up share capital (December 31, 2017 : 72.18%).
2.

BASIS FOR PREPARATION AND PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1

The Company maintains its accounting records in Thai Baht and prepares its
statutory financial statements in the Thai language in conformity with Thai Financial
Reporting Standards and practices generally accepted in Thailand.

2.2

The Company’s financial statements have been prepared in accordance with the
Thai Accounting Standard (“TAS”) No. 1 (Revised 2017) “Presentation of
Financial Statements”, which was effective for financial periods beginning on
or after January 1, 2018 onward, and the Regulation of The Stock Exchange of
Thailand (“SET”) dated October 2, 2017, regarding the preparation and
submission of financial statements and reports for the financial position and
results of operations of the listed companies B.E. 2560 and the Notification of
the Department of Business Development dated October 11, 2016 regarding
“The Brief Particulars in the Financial Statement (No. 2) B.E. 2559”. (See the
newly presentations according to the Notification in Note 27).

2.3

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht which is the
functional currency of the Company.

2.4

Thai Financial Reporting Standards affecting the presentation and disclosure in the current
period financial statements
During the period, the Company has adopted the revised and new financial reporting
standards issued by the Federation of Accounting Professions which become
effective for fiscal year beginning on or after January 1, 2018. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
Financial Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision
of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting guidance
to users of standards. The adoption of these financial reporting standards does not
have any significant impact on the financial statements.
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-22.5 Thai Financial Reporting Standards announced in the Royal Gazette but not yet
effective
The Company’s management will adopt such TFRSs in the preparation of the Company’s
financial statements when it becomes effective. The Company’s management has
assessed the impact of these TFRSs and considered that the adoption of these
financial reporting standards does not have any significant impact on the financial
statements of the Company in the period of initial application, except the following
financial reporting standards:
2.5.1 Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) that will be effective for the
financial statements for the period beginning on or after January 1, 2019
Thai Financial Reporting Standard No.15 “Revenue from Contracts with
Customers”
This accounting standards requires establishing a single comprehensive model for
entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. It
will supersede the following revenue Standards and Interpretations upon its
effective date: TAS No.11 “Construction Contracts”, TAS No.18 “Revenue”,
Thai Accounting Standard Interpretation No.31 “Revenue-Barter Transactions
Involving Advertising Services”, Thai Financial Reporting Standard Interpretation
No.13 “Customer Loyalty Programmes, Thai Financial Reporting Standard
Interpretation No.15 “Agreements for the Construction of Real Estate” and Thai
Financial Reporting Standard Interpretation No.18 “Transfers of Assets from
Customers”. TFRS 15 requires retrospective method in accordance with TAS
No.8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” or
recognize the cumulative effect of initially applying this standard as an adjustment
to the opening balance of retained earnings of the annual reporting period.
The core principle of TFRS 15 is that an entity should recognize revenue to
depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount
that reflects to consideration to which the entity expects to be entitled in
exchange for those goods or services. Specifically, the Standard introduces a
5-step approach to revenue recognition:
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:

Identify the contracts with a customer
Identify the performance obligations in the contract
Determine the transaction price
Allocate the transaction price to the performance obligations in the
contract
Recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance
obligation

Under TFRS 15, an entity recognizes revenue when (or as) a performance
obligation is satisfied, i.e. when ‘control’ of the goods or services underlying
the particular performance obligation is transferred to the customer.
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-32.5.2 Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) that will be effective for the
financial statements for the period beginning on or after January 1, 2020
Thai Accounting Standard No.32 “Financial Instruments: Presentation”
This accounting standard requires establishing principles for presenting
financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets
and financial liabilities. It applies to the classification of financial
instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial
liabilities and equity instruments; the classification of related interest,
dividends, losses and gains; the circumstances in which financial assets and
financial liabilities should be offset.
This accounting standard shall be applied retrospectively for annual periods
beginning on or before January 1, 2020. An entity shall apply this accounting
standard prospective method by recognizing all transactions on the date of
initial application considering the condition of this accounting standard and
the cumulative effect of initially applying this Standard as an adjustment of
retained earnings or other component equity (if applicable) on the date of
initial application. The entity shall disclose that fact.
Thai Financial Reporting Standard No.7 “Financial Instruments: Disclosures”
This financial reporting standard requires entities to provide disclosures in
their financial statements that enable users to evaluate the significance of
financial statements for the entity’s financial position and performance and
the nature and extent of risks arising from financial statements to which the
entity is exposed during the reporting period and at the end of the reporting
period, and how the entity manages those risks.
If an entity initially applies this financial reporting standard, it needs not
present comparative information for the disclosures about the nature and
extent of risks arising from financial instruments.
Thai Financial Reporting Standard No.9 “Financial Instruments”
This accounting standards requires establishing principles for the financial
reporting of financial assets and financial liabilities that will present relevant and
useful information to users of financial statements for their assessment of the
amounts, timing and uncertainty of an entity’s future cash flows. This financial
reporting standard includes 3 requirements for the recognition and measurement,
impairment and hedge accounting.
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-4All recognized financial assets that are within the scope of TFRS 9 are required to
be subsequently measured at amortized cost or fair value. Specifically, debt
investments that are held within a business model whose objective is to collect the
contractual cash flows, and that have contractual cash flows that are solely
payments of principle and interest on the principle outstanding are generally
measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. Debt
instruments that are held within a business model whose objective is achieved
both by collecting contractual cash flows and selling financial assets, and that
have contractual terms that give rise on specific dates to cash flows that are solely
payments of principle and interest on the principal amount outstanding, are
generally measured at FVTOCI. All other debt investments and equity
investments are measured at their fair value at the end of subsequent accounting
periods. In addition, under TFRS 9, entities may make an irrevocable election to
present subsequent changes in the fair value of an equity investment (that is not
held for trading nor contingent consideration recognized by an acquirer in a
business combination) in other comprehensive income, with only dividend
income generally recognized in profit or loss.
With regard to the measurement of financial liabilities designated as at fair value
through profit or loss, TFRS 9 requires that the amount of change in fair value of a
financial liability that is attributable to changes in the credit risk of that liability is
presented in other comprehensive income, unless the recognition of such changes in
other comprehensive income would create or enlarge an accounting mismatch in
profit or loss. Changes in fair value attributable to a financial liability’s credit risk
are not subsequently reclassified to profit or loss.
In relation to the impairment of financial assets, TFRS 9 requires an expected credit
loss model. The expected credit loss model requires an entity to account for
expected credit loss and changes in those expected credit losses at each reporting
date to reflect changes in credit risk since initial recognition. In other words, it is no
longer necessary for a credit event to be occurred before credit losses are
recognized.
TFRS 9 have been introduced to the types of transactions eligible for hedge
accounting, specifically broadening the types of instruments that qualify for hedging
instruments and the types of risk components of non-financial items that are eligible
for hedge accounting. In addition, the effectiveness test has been overhauled with
the principle of an ‘economic relationship’. Disclosure requirements about an
entity’s risk management activities have also been introduced.
An entity can elect to apply this Standard retrospectively, in accordance with TAS
No.8 (Revised 2018) “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and
Errors”. This standard shall not be applied to items that have already been
derecognized at the date of initial application. Or, an entity can elect to apply this
standard by recognizing the cumulative effect of initially applying this standard as
an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of
equity, as appropriate) of the annual reporting period. The entity shall disclose that
fact.
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-5Thai Financial Reporting Standard Interpretations No.19 “Extinguishing Financial
Liabilities with Equity Instruments”
This Interpretation addresses the circumstance that an entity issues equity
instruments to a creditor of the entity to extinguish all or part of the financial
liability. The entity shall remove all or part of such financial liability. This
interpretation requires retrospective method for such application.
The Company’s management will adopt such TFRSs in the preparation of the
Company’s financial statements when it becomes effective. The Company’s
management is in the process to assess the impact of these TFRSs on the financial
statements of the Company’s in the period of initial application.
3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements in English version is prepared from financial statements followed
the laws which is in Thai. In the event of any conflict or be interpreted in two different
languages, the Thai version financial statement in accordance with Thailand law is
superseded.
The financial statements have been prepared under the measurement basis of historical
cost except as disclosed in the accounting policies as follows:
3.1

Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign
exchange rates ruling at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting
date are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date.
Foreign exchange differences arising on translation are recognized as profit or loss
in statement of profit or loss and other comprehensive income.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are
translated to Thai Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the
transactions.
Foreign exchange differences arising on translation are recognized as profit or loss in
such peirod.

3.2

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances, all deposits at financial
institutions with the original maturities of three months or less and highly liquid
short-term investments, excluding cash at banks used as collateral.
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Trade accounts receivable
Trade receivables and other receivables are stated at their invoice value less
allowance for doubtful accounts.
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment
histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written off
when incurred.

3.4

Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. Cost of
inventory is calculated using the weighted average method, and comprises all costs
of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories
to their present location and condition.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business
less the estimated costs to complete and to make the sale.
Allowance for diminution in value of inventories is recorded based on the items that
are expected to be unused or unsalable or net realizable value lower than cost.

3.5

Investments
Temporary investment
Temporary investment consists of deposit at banks having a maturity exceed 3 months
but not over 12 months which presents at cost and is no collateralized.
Investments in other equity securities
Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at
fair value, with any resultant gain or loss recognized in the statements of profit or loss.
Marketable equity securities, other than those securities held for trading, or intended to be
held to maturity, are classified as available-for-sale investments. Available-for-sale
investments are, subsequently to initial recognition, stated at fair value, and changes therein,
other than impairment losses and foreign currency differences, are recognized directly in
equity and the statements of profit or loss and other comprehensive income.
Impairment losses are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive
income.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment
losses.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the
carrying amount is recognized as profit or loss in the statement of profit or loss and
other comprehensive income.
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-73.6

Building and equipment
Property is measured at cost less allowance for impairment losses, if any.
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset.
The cost of self-constructed assets includes the cost of materials and direct labor,
any other costs directly attributable to bringing the assets to a working condition for
their intended use. The cost also includes the costs of dismantling and removing the
items and restoring the site on which they are located and capitalized borrowing
costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related
equipment is capitalized as part of that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives,
they are accounted for separately by major components.
Gains and losses on disposal of property, plant and equipment are determined by
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant
and equipment, and are recognized in the statements of profit or loss and other
comprehensive income.
Depreciation is charged as an expense to the statement of profit or loss and other
comprehensive income on a straight-line basis over the estimated useful lives of
each component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful
lives are as follows:
Buildings and improvement
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

10 - 20
5 - 20
3 - 10
5

years
years
years
years

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each
financial year-end and adjusted if appropriate. The asset’s carrying amount is
written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount
is greater than its estimated recoverable amount.
3.7

Intangible assets
Intangible assets are computer software licences are capitalised on the basis of the
costs incurred to acquire and bring to use the specific software. These costs are
amortised over their estimated useful lives of not more than 5 years.

3.8

Impairment of assets
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each reporting date
to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication
exists, the asset’s recoverable amounts are estimated each year at the same time.
An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or its cashgenerating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognized
as an expense in the statements of profit or loss and other comprehensive income
unless it reverses a previous revaluation credited to equity and it subsequently
impairs in which case it is charged to statement of other comprehensive income.
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-8The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in
use or fair value less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future
cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific
to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of
those from other assets, the recoverable amount is determined for the cashgenerating unit to which the asset belongs.
An impairment loss in respect of a financial asset is reversed if the subsequent
increase in recoverable amount can be related objectively to an event occurring after
the impairment loss was recognized as an expense in the statement of profit or loss
and other comprehensive income.
An impairment loss is not reversed. Impairment losses recognized in prior periods in
respect of other non-financial assets are assessed at each reporting date for any indications
of impairment the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed
if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An
impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not
exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or
amortization, as if no impairment loss had been recognized.
3.9

Interest-bearing liabilities
Interest-bearing liabilities are recognized initially at fair value less attributable
transaction charges in relation to the liabilities. Subsequent to initial recognition,
interest-bearing liabilities are stated at amortized cost with any difference between
cost and redemption value being recognized as an expense in the statement of profit
or loss and other comprehensive income over the period of the borrowings.

3.10 Provision
Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of
a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made
of the amount of the obligation.
3.11 Employee benefits
Defined contribution plans
A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity
pays fixed contributions into a separate entity (provident fund) and will have no
legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for
contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefit
expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the
periods during which services are rendered by employees.
Defined benefit plans
The Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated
separately for each plan by estimating the amount of future benefit that employees
have earned in the current and prior periods, discounting that amount.
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-9The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary
using the projected unit credit method.
Remeasurements of the defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognized
immediately in the statement of other comprehensive income. The Company determine
the interest expense on the defined benefit liability for the period by applying the discount
rate used to measure the net defined benefit obligation at the beginning of the annual
period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during the
period as a result of benefit payments. Net interest expense and other expenses related to
defined benefit plans are recognized in the statements of profit and loss and other
comprehensive income.
Past service cost related to plan amendment is recognized as an expense in the statements
of profit and loss and other comprehensive income.
Termination benefits
Termination benefits are expensed at the earlier of when the Company can no longer
withdraw the offer of those benefits or when the Company recognise costs for a
restructuring. If benefits are not expected to be settled wholly within 12 months of the end
of the reporting period, then they are discounted.
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed in the statement of other comprehensive
income, as the related service is provided. A liability is recognized for the amount
expected to be paid if the Company has a present legal or constructive obligation to pay
this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be
estimated reliably.
3.12 Revenue and expenses
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade
discount.
Sale of goods
Revenue from sale of goods is recognized in the statements of profit or loss and
other comprehensive income when the significant risks and rewards of ownership
have been transferred to the buyer.
Dividend received
Dividend received is recognized in the statements of profit or loss and other
comprehensive income on the date the Company has a right to receive payments is
established.
Interest income and other income
Interest income and other income are recognized in the statements of profit or loss
and other comprehensive income on an accrual basis.
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- 10 Expenses
Expenses are recognized on an accrued basis.
3.13 Finance costs
Finance costs comprise interest expense on borrowings and contingent consideration.
Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or
production of a qualifying asset are recognized in the statement of profit or loss and
other comprehensive income using the effective interest method.
3.14 Lease
Operating lease
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to
the lessee are classified as operating leases. Payments made under operating leases
(net of any incentives received from the lessor) are charged as an expense to the
statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis
over the period of the lease.
When an operating lease is terminated before the lease period expired, an expense
such as a penalty required to be made to the lessor is recognized as an expense in
the period in which termination takes place.
Finance leases
Leases of property, plant and equipment which transfer substantially all the risks
and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are
capitalized at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of
the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance
charges, are included in liabilities under a finance lease agreement, while the
interest element is charged to profit or loss over the lease period. The assets
acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the
assets or the lease period.
3.15 Income tax expense
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and
deferred tax are recognized as income or expense in the statement of profit or loss
and other comprehensive income except to the extent that they relate to a business
combination, or items recognized directly in equity or other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable derived from a computation of
profit or loss using tax rates enacted and any adjustment to tax payable in respect of
previous years.
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- 11 Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying
amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts
used for taxation purposes.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow
the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to
recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the
temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively
enacted at the reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Company take into account the
impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The
Company believe that its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based
on its assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience.
This assessment relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements
about future events. New information may become available that causes the Company to
change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax
liabilities will impact tax expense in the period that such a determination is made.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to
offset current tax liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the
same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities, but they
intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and
liabilities will be realised simultaneously.
A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable
profits will be available against which the temporary differences can be utilised.
Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and reduced to the extent
that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.
3.16 Earnings per share
The calculations of basic earnings per share for the year were based on the profit for
the year attributable to equity holders divided by the weighted average number of
ordinary shares held by outsiders outstanding during the year.
3.17 Segment reporting
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting
provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker,
who is responsible for allocating resources and assessing performance of the
operating segments, has been identified as “the board of directors” that makes
strategic decisions.
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- 12 3.18 Fair value measurements
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer
a liability in an ordinary transaction between market participants at the
measurement date, regardless of whether that price is directly observable or
estimated using valuation technique. In estimating the fair value of an asset or
a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or
liability if market participants would take those characteristics into account
when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for
measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial
statements is determined on such a basis, except for share-based payment
transactions that are within the scope of TFRS 2 (Revised 2016), leasing
transactions that are within the scope of TAS 17 (Revised 2016), and
measurements that have some similarities to fair value but are not fair value,
such as net realizable value in TAS 2 (Revised 2016) or value in use in TAS 36
(Revised 2016).
In addition, fair value measurements are categorized into Level 1, 2 or 3 based
on the degree to which the inputs to the fair value measurements are
observable and the significance of the inputs to the fair value measurement,
which are described as follows:
- Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- Level 2 inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1,
which are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
3.19 Accounting estimated and source of estimation uncertainty
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting
Standards (TFRSs) requires the Company’s management to exercise various
judgments in order to determine the accounting policies, estimates and assumptions
that affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent
assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts
of revenue and expense during the year. Although these estimates are based on
management’s reasonable consideration of current events, actual results may differ
from these estimates.
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- 13 Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions
to accounting estimates are recognized prospectively.
-

Allowance diminution in value of inventories
The Company has provided allowance for diminution in value of inventories
based on management’s best estimate of net realizable value of inventories that
subject to damaged, obsolete or deteriorated inventories and review of the aging
analysis at the end of each reporting period.

-

Impairment
The Company shall assess the assets balance with definite useful lives are tested
for impairment when there is an indicator that the asset may be impaired. For the
assets balance with indefinite useful lives are tested for impairment annually or
when there is an indicator that the asset may be impaired.

-

Employee benefit obligations
The present value of the employee benefit obligations depends on a number of
factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions,
including the discount rate. Any changes in these assumptions will have an
impact on the carrying amount of such obligations.
The Company determines the appropriate discount rate at the end of each year. This
is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated
future cash outflows expected to be required to settle the employee benefit
obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company’s considers
the market yield of government bonds that are denominated in the currency in which
the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of
the related obligations.
Past service cost related to the plan amendment is recognized as expense in the
statement of profit or loss and other comprehensive income when the plan
amendment is effective.

4.

SUPPLEMENTARY DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION

4.1

Significant non-cash items for the years ended December 31, 2018 were as
follows:

Payables for purchase of assets
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2018
Baht
1,534,044

2017
Baht
1,205,869

- 14 4.2

Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended
December 31, 2018 were as follows:
Changes in the liabilities arising from financing activities, including both cash and noncash change classified as financing activities in the statements of cash flows are as
follows:
As at December 31, 2018

Short-term borrowings from
financial institutions
Liabilities under a finance lease
agreement
Total

Balance
as at
January 1,
2018
Baht

Financing
cash flows(1)

Unrealized
gain (loss) on
exchange rate

Baht

Baht

262,177,483

54,435,491

1,020,968

317,633,942

13,625
262,191,108

142,441
54,577,932

1,020,968

156,066
317,790,008

Balance
as at
December 31,
2018
Baht

(1) Financing cash flows included net proceed and repayment cash transactions in the statements

of cash flows.

4.3

Cash and cash equivalents as at December 31, consisted of the following:
2018
Baht
Cash on hand
Current accounts
Savings accounts
Fixed deposit not exceeding 3 months
Total

5.

76,595
176,494
46,357,856
4,127,886
50,738,831

2017
Baht
77,985
2,849,615
17,305,837
263,110
20,496,547

SHORT-TERM INVESTMENTS

Short-term investments as at December 31, consisted of the following:

Held-to-maturity debt securities
- Fixed deposit accounts
Temporary investment
Trade securities (Note 24.1)
Available-for-sale equity securities (Note 24.1)
Total

2018
Baht

2017
Baht

4,155,264
2,030,799
272,741,933
176,617,302
455,545,298

2,858,254
445,718,363
448,576,617
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- 15 The fair values of the short-term investments were as follows:

Cost as at December 31, 2018
Add Unrealised gain (loss)
Fair value at December 31, 2018

Held-tomaturity debt
securities
Fixed deposit
accounts
Baht

Temporary
Investment

Trade
Securities

Availablefor-sale equity
security

Baht

Baht

Baht

4,155,264
4,155,264

2,030,799
2,030,799

206,551,252
66,190,681
272,741,933

177,450,914
(833,612)
176,617,302

Movement in short-term investments for the year ended December 31, 2018 were as follows:
Held-tomaturity debt
securities
Fixed deposit
accounts
Baht
Balance at January 1, 2018
Additions
Disposals
Gain on disposal
Transfer in (out)
Change in fair value
Balance at December 31, 2018

6.

2,858,254
4,155,264
(2,858,254)
4,155,264

Temporary
Investment

Trade
securities

Availablefor-sale equity
security

Baht

Baht

Baht

214,999,894
(212,969,095)
2,030,799

292,332,356
(85,781,104)
8,501,894
(8,501,894)
66,190,681
272,741,933

445,718,363
426,300,000
(698,050,000)
3,482,551
(833,612)
176,617,302

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Trade and other receivables as at December 31, consisted of the following:

Trade accounts receivable - other parties
Less Allowance for doubtful debts
Trade accounts receivable - other parties, net
Other receivables
Accrued income - Parent company (Note 22.1)
Total
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2018
Baht

2017
Baht

218,104,480
(2,717,903)
215,386,577
13,532,893
118,607
229,038,077

258,296,941
(2,463,344)
255,833,597
5,813,568
118,607
261,765,772

- 16 The aging analysis of the trade accounts receivable - third parties as at December 31, were
as follows:
2018
Baht
Third parties
Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Less Allowance for doubtful debts
Total
7.

2017
Baht

149,463,280

182,236,818

60,609,898
5,085,932
649,905
2,295,465
218,104,480
(2,717,903)
215,386,577

70,102,290
3,003,966
490,523
2,463,344
258,296,941
(2,463,344)
255,833,597

INVENTORIES

Inventories as at December 31, consisted of the following:

Finished goods
Work in process
Raw materials
Supplies
Goods in transit
Less Allowance for diminution in value of inventories

2018
Baht

2017
Baht

74,540,544
14,022,807
177,180,838
4,358,252
32,723,639
302,826,080
(11,485,644)
291,340,436

52,564,501
11,197,493
124,421,710
4,209,636
192,393,340
(125,310)
192,268,030

The cost of inventories recognised as expense and included in cost of sales for the year
ended December 31, 2018 and 2017, amounting to Baht 819.37 million and Baht 666.25
million, respectively in the statement of profit or loss and other comprehensive income.
For the year ended December 31, 2018, the amount of diminution in value of
inventories and recognized as part of cost of sales during the reporting period was Baht
of 11.36 million. (For the year ended December 31, 2017 : Nil)
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- 17 8.

BUILDING AND EQUIPMENT

Building and equipment as at December 31, 2018 and 2017, consisted of the following:
As at December 31, 2018

Cost
Building and improvement
Machinery and equipment
Furniture, Fixtures and office
equipment
Vehicles
Total Cost
Accumulated depreciation
Building and improvement
Machinery and equipment
Furniture, Fixtures and office
equipment
Vehicles
Total accumulated depreciation
Construction in progress
Less Allowance for impairment
Total building and equipment
As at December 31, 2017

Cost
Building and improvement
Machinery and equipment
Furniture, Fixtures and office
equipment
Vehicles
Total Cost
Accumulated depreciation
Building and improvement
Machinery and equipment
Furniture, Fixtures and office
equipment
Vehicles
Total accumulated depreciation
Construction in progress
Less Allowance for impairment
Total building and equipment

Balances as at
January 1,
2018
Baht

Increase

(Decrease)

Transfers
In/(out)

Baht

Baht

Baht

Balances as at
December 31,
2018
Baht

168,197,948
568,347,388

1,214,773
19,674,435

(14,444)

472,689
1,435,020

169,885,410
589,442,399

16,622,817

1,360,623

(170,017)

-

17,813,423

15,764,814
768,932,967

22,249,831

(184,461)

1,907,709

15,764,814
792,906,046

-

(144,131,938)
(380,150,881)

(141,640,443) (2,491,495)
(364,019,257) (16,146,068)

14,444

(14,621,529)
(766,685)
(9,873,578) (1,888,581)
(530,154,807) (21,292,829)
2,395,846
462,155
(11,056,033)
-

156,014
170,458
-

228,184,282
Balances as at
January 1,
2017
Baht
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(15,232,200)
(11,762,159)
(551,277,178)
950,292
(11,056,033)
231,523,127

Increase

(Decrease)

Transfers
In/(out)

Baht

Baht

Baht

320,015
9,264,851

15,387,448

1,273,107

(37,738)

21,165,240
761,485,175

2,099,000
12,956,973

(7,499,426)
(7,786,103)

(138,651,518) (2,988,925)
(349,234,100) (15,034,091)

248,934

-

(141,640,443)
(364,019,257)

(596,066)

37,736

-

(14,621,529)

(15,715,083) (1,657,919)
(517,663,900) (20,277,001)
171,183
2,567,894

7,499,424
7,786,094
-

(2,276,922)

(9,873,578)
(530,154,807)
462,155

-

-

(11,056,033)
228,184,282

(14,063,199)

(11,056,033)
232,936,425

-

(248,939)

1,114,419
1,162,503

Balances as at
December 31,
2017
Baht

166,763,514
558,168,973

Depreciation for the years ended December 31,
2018
2017

(1,907,709)
-

-

168,197,948
568,347,388
16,622,817

2,276,922

15,764,814
768,932,967

Baht

21,292,829

Baht

20,277,001

- 18 9.

DEFERRED INCOME TAX

Deferred tax assets and liabilities as at December 31, consisted of the following:
2018
Baht
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

2017
Baht

4,842,935
(13,393,758)
(8,550,823)

2,453,505
(317,651)
2,135,854

The movements of deferred tax assets and liabilities during the years were as follows:

Deferred tax assets
Allowance for doubtful debts
Allowance for diminution in value of inventories
Employee benefit obligations
Total
Deferred tax liabilities
Long-term liabilities under finance lease
agreements
Derivative liabilities
Total

Deferred tax assets
Allowance for doubtful debts
Allowance for diminution in value of inventories
Difference from depreciation
Employee benefit obligations
Tax loss carryforward
Total
Deferred tax liabilities
Long-term liabilities under finance lease
agreements
Derivative liabilities
Total

Balance
As at
January 1,
2018
Baht

Transactions
recognized
in profit or
loss
Baht

Balance
As at
December 31,
2018
Baht

492,669
25,062
1,935,774
2,453,505

50,912
2,272,067
66,451
2,389,430

543,581
2,297,129
2,002,225
4,842,935

(1,924)
(315,727)
(317,651)

(4,693)
(13,071,414)
(13,076,107)

(6,617)
(13,387,141)
(13,393,758)

Transactions
recognized
in profit or
loss
Baht

Balance
As at
December 31,
2017
Baht

1,950,327
770,837
43,543
1,550,436
2,056,296
6,371,439

(1,457,658)
(745,775)
(43,543)
385,338
(2,056,296)
(3,917,934)

492,669
25,062
1,935,774
2,453,505

(6,269)
(255,211)
(261,480)

4,345
(60,516)
(56,171)

(1,924)
(315,727)
(317,651)

Balance
As at
January 1,
2017
Baht
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SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

As at December 31, 2018, the Company has the short-term borrowings from financial
institutions in US dollar currency and Thai Baht currency of Baht 317.63 million. The principal
due within 6 months from transaction date and interest payment period settled by the financial
institutions. Short-term borrowings carried interest at the rates between 2.40% to 3.20% per
annum. The borrowings are liability under trust receipt for purchasing raw material from
oversea. Such short-term borrowings from financial institutions were collateralized by deposits
at financial institutions (see Note 26).
As at December 31, 2017, the Company has the short-term borrowings from financial
institutions in US dollar currency and Thai Baht currency of Baht 262.18 million. The principal
due within 6 months from transaction date and interest payment period settled by the financial
institutions. Short-term borrowings carried interest at the rates between 1.80% to 2.80% per
annum. The borrowings are liability under trust receipt for purchasing raw material from
oversea. Such short-term borrowings from financial institutions were collateralized by deposits
at financial institutions (see Note 26).
11.

TRADE AND OTHER PAYABLES

Trade and other payables as at December 31, consisted of the following:

Trade payables
Accrued expenses
Accrued expenses - the parent company (Note 22.1)
Other payables
Total
12.

2018
Baht

2017
Baht

60,663,105
11,709,428
192,600
10,125,403
82,690,536

23,089,534
15,797,097
192,600
8,261,734
47,340,965

EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

12.1

Provident fund
The Company has a provident fund for those employees who have elected to
participate. The contributions from the employees are deducted from their monthly
salaries, and the Company matches the individuals’ contributions. The provident fund
is managed by an authorized financial institution in accordance with the Provident
Fund Act B.E. 2530 (1987).
For the years ended December 31, 2018 and 2017, the Company’s contributions
recognised in the statements of profit or loss were Baht 1.97 million and Baht 1.75
million, respectively.
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- 20 12.2

Employee benefits obligation for retirement benefits
Employee benefit obligations as at December 31, consisted of the following:
2018
Baht
Provision for retirement benefits

2017
Baht

10,011,127 9,678,871

The Company has retirement benefit plan in accordance with Labor Protection
Act, which is the unfunded defined benefit plan.
Expenses recognized in the statement of profit or loss regarding retirement benefit
plan for the years ended December 31, consisted of the following

Current service costs
Interest on obligations

2018
Baht

2017
Baht

1,034,969
317,130
1,352,099

823,041
298,418
1,121,459

Movements in the present value of the provision for employee benefits for the
years ended December 31, consisted of the following:
2018
Baht
Balance brought forward
Current service costs
Interest on obligations
Employee benefits paid
Actuarial loss
Balance carried forward

9,678,871
715,026
317,130
(699,900)
10,011,127

2017
Baht
7,752,183
823,041
298,418
(268,750)
1,073,979
9,678,871

The principal actuarial assumptions used to calculate the above employee benefit
obligations as at December 31, consisted of the following:
Financial Assumptions
Employee retirement age
Mortality rate
Disability rate
Employee turnover rate
Discounted rate
Expected rate of salary
increase

2018

2017

60 years
Thai Mortality Table 2017
10% of mortality rate
5.0% - 31% per annum
2.96% per annum

60 years
Thai Mortality Table 2017
10% of mortality rate
5.0% - 31% per annum
2.96% per annum

5.90% per annum

5.90% per annum

Rayong Wire Industries Public Company Limited

329

- 21 The sensitivity analysis of the above actuarial assumptions impacted on increase
(decrease) in present value of the employee benefit obligation as at December 31,
are as follows:
Unit : Thousand Baht
2018
2017
Baht
Baht
Employees turnover rate - 1% increase
Employees turnover rate - 1% decrease
Discounted rate - 0.5% increase
Discounted rate - 0.5% decrease
Salary increase rate - 0.5% increase
Salary increase rate - 0.5% decrease

13.

(8,656)
11,145
(9,312)
10,345
10,349
(9,315)

(8,633)
10,876
(9,182)
10,211
10,161
(9,224)

SHARE CAPITAL, SHARE PREMIUM AND WARRANTS TO PURCHASE ORDINARY SHARES

13.1 Share capital and share premium
Movements in share capital and share premium were summarised as follows:

Issued and paid-up share capital
At January 1, 2017
Issuance of ordinary shares
At December 31, 2017
Issuance of ordinary shares
At December 31, 2018

Number of
shares
Shares

Ordinary
shares
Baht

Share
premium
Baht

Total
Baht

600,202,100
5,832,339
606,034,439
30,330,747
636,365,186

300,101,050
2,916,170
303,017,220
15,165,373
318,182,593

155,599,480
6,415,573
162,015,053
33,363,822
195,378,875

455,700,530
9,331,743
465,032,273
48,529,195
513,561,468

During the year 2017, there were 5,832,339 RWI-W1 warrants indicated to be
exercised. Exercise price of these warrants amounting to Baht 9.33 million were
already received and share issuance process were completed in the year 2017.
During the period ended December 31, 2018, there are 30,330,747 RWI-W1 warrants
indicated to be exercised. Exercise price of these warrants amounting to Baht 48.53
million were already received and share issuance process were completed in the year
2018.
13.2 Warrant to purchase ordinary shares

Warrant No.1 (RWI-W1)
On April 30, 2015, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2558 has
approved issuance of warrants to existing shareholders. The issuance process was
completed on June 30, 2015. In addition, the meeting approved capital increase from
Baht 300 million to Baht 450 million by issuing new ordinary shares of 300,000,000
shares, at par value of Baht 0.50, to support exercise of RWI-W1 warrants. The
Company registered the increase in capital as approved with the Ministry of
Commerce on July 7, 2015.
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- 22 Type of warrants

:

Issued in the names of respective holder and negotiable.

Term of warrants

:

3 years from the issuing and offering date (offering date June
30, 2015)

Number of warrants

:

299,982,259 units

Ratio

:

2 ordinary shares per 1 warrant

Offering price

:

Baht 0 per unit

Exercise ratio

:

1 warrant per 1 ordinary share (which will be changeable)

Execise price

:

Baht 1.60 per share

Exercise date

:

Every 15th of March, June, September and December of
each year, throughout the term of the warrants.

Last exercise date

:

June 29, 2018

Warrants are approved as securities in the Market for Alternative Investment (MAI)
on July 13, 2015.
Movement warrants to purchase ordinary shares for the year ended December 31, 2018
were as follows;
Warrants
Balance as at January 1, 2018
Less Exercised warrants during the period
Expired warrants
Balance as at December 31, 2018
14.

293,947,820
(30,330,747)
(263,617,073)
-

LEGAL RESERVE

Under the provisions of the Civil and Commercial Code, the Company must appropriate
to a reserve fund, at each distribution of dividend, at least one-twentieth of the profit
arising from the business of the Company until the reserve fund reaches one-tenth of the
capital of the Company. This reserve fund is not available for distribution as dividend.
As at December 31, 2018 and 2017, the Company’s legal reserve equaled to one-tenth of
the registered share capital.
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OPERATING SEGMENT

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting
provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who
is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating
segments, has been identified as the board of directors who makes strategic decision.
Business segments
The Company operates in a single business represents the business of manufacturing and
distributing prestressed concrete wire, prestressed concrete strand wire and welding wire.
Management considers that the Company has only one major geographic segment. The
chief operating decision-maker review operating results in the same dimension as
presented on the financial statements.
Geographical segments
The Company operates in a single geographic area, mainly in Thailand. Management
considers that the Company has only one major geographic segment. The chief operating
decision-maker review operating results in the same dimension as presented on the
financial statements.
16.

EARNINGS PER SHARE

The basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year attributable to
the ordinary shareholders by the weighted average number of paid-up and issued ordinary
shares during the period.
The diluted earnings per share is calculated adjusting the weighted average number of
ordinary shares outstanding to assume conversion of all dilutive potential ordinary shares.
The company has dilutive potential ordinary shares that are warrants.

For the years ended December 31,
Profit attributable to ordinary shareholders (Baht)
Weighted average number of ordinary shares (Shares)
Weighted average number of ordinary
shares to be issued for warrants RWI-W1 (Shares)
Total number of ordinary shares for diluted earnings
per share calculation (Shares)
Basic earnings per share (Baht)
Diluted earnings per share (Baht)
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2018

2017

52,871,477

80,860,629

623,702,916

603,397,902

-

87,357,074

623,702,916

690,754,976

0.0848
0.0848

0.1340
0.1171

- 24 17.

DIVIDENDS PAYMENT

At the Annual General Meeting of shareholders of the Company on April 26, 2018, the
shareholders approved annual dividends payment for the operating results of 2017 at Baht
0.106 per share for 606.03 million shares, totalling Baht 64.23 million. The payment was
made on May 25, 2018 (2017 : Nil).
18.

PROMOTIONAL PRIVILEGES

The Company received 2 investment promotion certificates from the Board of Investment of
Thailand (BOI) under the Investment Promotion Act B.E. 2520. The benefits includes the
exemption from income tax for profit for the year derived from operations of promoted
businesses for the period of 8 years, commencing from the date of first receiving operation
revenue of promoted businesses. The details are as follows:
Certificate No.

1843(2)/2555
58-2071-0-00-1-0

Sections
Privilege

Date

25 26 28 31(1) 31(3) 31(4) 34
34 35(1) 35(2) 35(3) 36(1) และ
36(2)
25 26 28 31(1) 31(3) 31(4) 34
34 35(1) 35(2) 35(3) 36(1) และ
36(2)

June 29,
2012

Promoted activity types Commenced date Expire date
of revenues
generated

August 20,
2015

- Production of steel
wire and steel wire mesh

February 13,
2013

February 12,
2021

- Production of P.C WIRE
and P.C. STRAND WIRE

December 9,
2016

December 8,
2024

Furthermore, in accordance with the Promotion Certificate No. 1843(2)/2555 and 58-2071-0-00-1-0
the Company receives the privilege in 50% income tax reduction of the regular rate for the
period of 5 years commencing from the expiration date of income tax exemption and under
all Promotion Certificates, including the deduction of annual net losses arising during the
privilege period from net profit for a period of 5 years from the end of the privilege period.
The Company must comply with the conditions and restrictions provided in the promotional
certificates.
Income from promoted and non-promoted activities for the Company comprises the following:

For the year ended 31 December, 2018
Sales
Other income
Total
For the year ended 31 December, 2017
Sales
Other income
Total

Promoted
activity
Baht

Non-promoted
activity
Baht

Total
Baht

318,384,624
4,418,385
322,803,009

692,220,686
89,519,258
781,739,944

1,010,605,310
93,937,643
1,104,542,953

235,444,281
3,466,668
238,910,949

690,079,541
15,897,023
705,976,564

925,523,822
19,363,691
944,887,513
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OTHER INCOME

Other income for the year ended December 31, consisted of the following:

Sales of raw material scrap
Income from the use of the credit limit
Gain from disposal of short-term
investment
Profit on disposal of assets
Interest incomes
Interest incomes - related company
Others
Total
20.

2018
Baht

2017
Baht

11,147,501
-

9,754,937
85,934

78,175,126
9,898
1,785,914
1,396,500
1,422,704
93,937,643

1,594,433
427,126
4,772,283
260,170
2,468,808
19,363,691

EXPENSE BY NATURE

The financial statements include an analysis of expenses by function for the years ended
December 31, were as follows:

Raw material and consumables used (Note 7)
Staff costs
Utilities expense
Transportation expense
Depreciation and Amortisation
Repair and maintenance expense
Management fee and internal
audit service fee (Note 22.2)
Finance cost
Others
Total
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2018
Baht

2017
Baht

819,373,501
77,590,957
59,902,752
29,141,220
21,383,294
10,150,112

666,625,924
71,174,600
46,181,419
20,158,466
20,340,379
8,429,052

2,103,148
7,615,346
15,647,205
1,042,907,535

720,000
862,073
16,699,554
851,191,467

- 26 21.

INCOME TAX EXPENSE

Income tax expenses recognized in statements of profit or loss and other comprehensive
income for the years ended December 31 were as follows:
2561
Baht

Current income tax
Current year

2560
Baht

-

Deferred tax
Movements in temporary differences
Total income tax expense

11,413,220
11,413,220

10,853,399
10,853,399

4,128,381
15,541,601

Reconciliation of effective tax rate

Profit before income tax expense
Income tax using applicable tax rate
Tax effect of non-deductible expense (benefit)
- Incomes that are exempt from taxation
- Expenses not deductible for tax purposes
- Expenses for tax incentives
Income tax expense

22.

Rate
(%)
20

2561
Amount
Baht
63,724,876
12,744,975
(883,677)
243,685
(1,251,584)
10,853,399

Rate
(%)
20

2560
Amount
Baht
96,402,230
19,280,446
-

8,965
(3,747,810)
15,541,601

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries,
control, or are controlled by, or are under common control with, the company, including
holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company.
Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of
the company that gives them significant influence over the enterprise, key management
personnel, including directors and officers of the company and close members of the family
of these individuals and companies associated with these individuals also constitute related
parties.
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the
substance of the relationship, and not merely the legal form.
The Company is controlled by Capital Engineering Network Public Company Limited
(“the Parent”) incorporated in Thailand, which holds 69.83% of the Company’s issued
and paid-up share capital as at December 31, 2018 (December 31, 2017: 72.18%).
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- 27 Relationship with persons or related parties that control or jointly control the Company or are
being controlled or jointly controlled by persons or the Company or have transactions with
persons or the Company were as follows:
Name of entities

336

Country of
incorporation

Natures of relationship

1.

Capital Engineering Network Public
Company Limited

Thailand

Parent company, some common directors

2.

Ua Withya Public Company Limited

Thailand

Related company through same major
Shareholder

3.

Enesol Company Limited

Thailand

Related company through same major
Shareholder

4.

Pipe Line Engineering Company
Limited

Thailand

Related company through same major
Shareholder

5.

Evergreen Biomass Company Limited

Thailand

Related company through same major
Shareholder

6.

EMC Public Company Limited

Thailand

Related company through same major
Shareholder

7.

WJC Enterprise Company Limited

Thailand

Related company through same major
Shareholder

8.

Paradise Green Energy Co., Ltd.

Thailand

Related company through same ultimate
parent company

9.

UWC Komen Biomass Co., Ltd.

Thailand

Related company through same ultimate
parent company

10. UWC Solar Company Limited

Thailand

Related company through same ultimate
parent company

11. Satuk Biomass Co., Ltd.

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

12. UWC Amphan Biomass Company
Limited

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

13. Green Energy Plantation Company
Limited

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

14. UWCC (Cambodia) Company Limited

Cambodia

Related company through same
ultimate parent company

15. Dimet (Siam) Public Company
Limited

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

16. Ayutthaya Power Systems
Company Limited

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

17. Saraburi Energy Systems 2
Company Limited

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

18. Interglob Investment Company
Limited

Cambodia

Related company through same
ultimate parent company

19. Sunflowergreen Company Limited

Thailand

Related company through same
ultimate parent company

20. Key management personnel

Thailand

Persons having authority and
responsibility for planning, directing and
controlling the activities of the entity,
directly or indirectly, including any
director of the Company (whether
executive or otherwise)
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- 28 The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions

Pricing policies

Revenue from sales
Fee from use of assets as collateral for
credit facilities
Internal audit fee

Cost plus profit margin of around 10%
2.00% per annum of pledged value

Dividend paid
Director and management benefit expenses
represent salary, meeting allowance, per
diem and bonus
Interest incomes

The amount has been approved by the
Company’s directors
The amount has been approved by the
ordinary general meeting of shareholders
The amount has been approved by
the Company’s directors and/or
shareholders meeting
4.90% per annum of loan balance

The following transactions are carried out with related parties:
22.1 Balances with related parties as at December 31 were as follows:
Type of Balances

2018
Baht

Trade and other receivables
Related party
Short-term loans to related parties
Related party
Trade and other payables
Parent company

2017
Baht

118,607
118,607

118,607
118,607

28,500,000
28,500,000

28,500,000
28,500,000

192,600
192,600

192,600
192,600

As at December 31, 2018 and 2017, short-term loans to a related party represented
promissory notes receivable on demand, carrying interest rates at 4.90% per annum
and 4.90% per annum, respectively.
22.2 Significant transactions with related parties for the years ended December 31, were as
follows:
Type of Transactions
Other income
Related parties
Administrative expenses
Parent company
Management compensation
Short-term employee benefits
Post-employment benefits

2018
Baht

2017
Baht

1,396,500
1,396,500

346,104
346,104

2,103,148
2,103,148

720,000
720,000

4,611,934
1,352,099
5,964,033

5,806,121
1,121,459
6,927,580
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FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial risk management policies
Financial risk factors
The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates
risk, foreign exchange risk, credit risk, liquidity risk, and from non-performance of
contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivative
financial instruments for speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a
system of controls in place to create an acceptable balance between the cost of risks
occurring and the cost of managing the risks. The management continually monitors the
Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk
and control is achieved.
Capital management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain
investor, creditor and market confidence and to sustain future development of the
business. The Board monitors the return on capital, which the Company defines as a
result from operating activities divided by total shareholders’ equity, excluding noncontrolling interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
Interest rate risk
Major income and operating cash flows of the Company are not dependent on fluctuation
of interest rate in the market. Certain borrowings have interest rates closed to the market
rate and some are lower. The Company has not hold derivative financial instrument to
manage risk that may incur from interest rate fluctuation.
Foreign exchange risk
The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchases which are
denominated in foreign currencies. The Company has entered into forward exchange
contracts to hedge liabilities denominated in foreign currencies.
Forward foreign exchange contracts
As at December 31, 2018, the Company has outstanding forward foreign exchange contracts
with three banks totalling US Dollar 4.86 million to hedge US Dollar for US Dollar liability
will be settled in the future.
Market price risk of raw material
The Company is exposed to market price risk of raw material relating to purchases of
steel, which is commodity that subjects to fluctuation in world market price. Management
closely monitors price trend of steel and plan material usage ahead, in order to manage
material purchase effectively. Nonetheless, the Company does not enter into forward
contract to hedge against material price.
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- 30 Credit risk
The company has no significant concentration of credit risk. The Company has a credit
policy in place to make sure that sales of products and services are made to customer with
an appropriate credit history based on credit evaluation. The Company also closely
follows up its receivables. Most sales made require credit over a certain amount. At the
reporting date the Company has no significant concentrations of credit risk. Cash
transactions are limited to high credit quality financial institutions.
Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents
deemed adequate by management to finance the Company’s operation. The Company invests
excess liquidity in capital market to manage liquidity risk prudentially.
24.

DETERMINATION OF FAIR VALUES

24.1

Financial assets and liabilities measured at fair value
The following table presents fair value of financial assets which are measured at fair
value and their fair value hierarchy level classification as at December 31, 2018 and
2017 were summarized as follows:
Fair Value as at
December 31, December 31,
Fair
values
2018
2017
Hierarchy
Baht
Baht
Financial assets
Trade securities

272,741,933

Available-for-sale 176,617,302
equity security

-

445,718,363

Valuation techniques
and key inputs for fair
value Measurement

Level 1 Trade securities are fair valued using
a market value approach as at period
end date. The data is publicly
available on the Stock Exchange of
Thailand.
Level 2 Available-for-sale equity securities
are fair valued using a Net Asset
Valuation (“NAV”) approach as at
period end date. The data is publicly
available on the Thai Bond Market
Association, which is calculated by
fund manager of the mutual fund.

The Company reclassified gain on investments held as available-for-sale for the
period ended December 31, 2018 and 2017 of Baht 3.48 million and Baht 1.28
million, respectively, from other comprehensive income into profit or loss, due to
the disposal of investment during the period.
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- 31 24.2 Financial instrument measured at fair value
The following table presents fair value of financial instrument which are measured at fair
value and their fair value hierarchy level classification as at December 31, 2018 and 2017
were summarized as follows:

Financial derivative contracts
Unfavourable
Favourable
25.

2018
Baht
(135,341)
1,013,085

2017
Baht
(762,112)
-

Fair values
hierarchy
Level 2
Level 2

COMMITMENTS WITH NON-RELATED PARTIES

25.1 The Company has future minimum lease payments required under non-cancellable
operating leases as at December 31, are as follows:
2018
Baht
Not later than 1 year
Later than 1 year but not later than 5 years
Total

1,695,813
734,852
2,430,665

2017
Baht
3,584,985
2,524,877
6,109,862

25.2 Other commitments as at December 31, are as follows:

Letter of credits for goods and unused supplies
Bank guarantees
Total
26.

2018
Baht

2017
Baht

118,784,026
17,789,472
136,573,498

17,822,096
17,822,096

DEPOSITS AT FINANCIAL INSTITUTIONS USED AS COLLATERAL

As at December 31, 2018 and 2017, deposits of Baht 194.90 million and Baht 168.90
million, respectively, are pledged with local financial institutions as collateral for letter of
guarantee and credit facilities to use bank overdraft, letter of credit and liability under
trust receipt for purchasing raw material from oversea.
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RECLASSIFICATIONS

Certain reclassification was made to the statement of financial position as at December
31, 2017 to conform to the classification used in the interim statement of financial position
as at December 31, 2018 as follows:
Accounts
Statement of financial position
Prepaid rents
Current portion of liabilities
Under finance lease agreement

28.

Amount
Baht

Previous classification

Current classification

877,443 Prepaid rents
Other non-current assets
Current portion of liabilities Other current liabilities
13,625
under finance lease
agreements

APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been approved for issue by the Company’s Board of
Directors on February 25, 2019.
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Remuneration fee of Auditor

1. Audit Fee
In 2018, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. is the auditor of the company. By the
company paying the audit fee To the auditor in the amount of 1,600,000.- baht
In addition, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. and the auditor are not directors of
the company, employees, employees or hold any positions in the company as specified in Section 112 of
the Public Limited Company Act BE 2535 And has no relationship and has no interest with the company,
subsidiaries, executives, major shareholders Or those related to that person The auditor is independent
and is an auditor approved by the Securities and Exchange Commission. In addition, the company does
not use other professional services from Deloitte Touche Tohmatsu. Chaiyos Auditing Co., Ltd.
Incidentally, the Company's directors and executives have never been an employee or partner or
have any relationship with Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited for the past 2 years.
2. Non-audit fee
The company does not pay compensation for other services.
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